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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

1. Γενικά 
Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο επεξηγεί τη φορολογική µεταχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που παρέχονται στη ∆ηµοκρατία. 
 
Καλύπτει γενικές χρηµατοοικονοµικές εργασίες σε χρήµατα, αξιόγραφα, τη χορήγηση 
πιστώσεων ως επίσης και τις εργασίες που αφορούν µετοχές και χρεόγραφα. 
 
Η φορολογική µεταχείριση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ρυθµίζεται στο Πρώτο 
Μέρος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του περί Φ.Π.Α. Νόµου (Ν.246/90). Η εν λόγω διάταξη 
αναπαράγεται ως παράρτηµα στο φυλλάδιο αυτό. 
 
Αν λαµβάνετε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες από πρόσωπα που βρίσκονται εκτός της 
∆ηµοκρατίας, θα πρέπει να διαβάσετε την παράγραφο 12 του φυλλαδίου αυτού. 
 
2. Εργασίες χρηµατοδότησης: δάνεια και πιστώσεις 
Εξαιρούνται από την επιβολή Φ.Π.Α. η χορήγηση και διαπραγµάτευση πιστώσεων 
καθώς επίσης και η διαχείριση πιστώσεων όταν ενεργούνται από το πρόσωπο το 
οποίο τις χορήγησε. 
 
Η εξαίρεση αυτή αφορά τόκους δανείων και πιστώσεων και οποιαδήποτε άλλα 
δικαιώµατα χρεώνονται από το πρόσωπο που χορηγεί το δάνειο ή την πίστωση π.χ. 
δικαιώµατα διαπραγµατεύσεων, δικαιώµατα µελετών (study fees), δικαιώµατα 
εγγράφων κ.ά. που χρεώνουν οι τράπεζες και οι συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες 
τους πελάτες τους. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αµοιβή για τη διεξαγωγή 
πραγµατικής µελέτης βιωσιµότητας φορολογείται µε το θετικό συντελεστή του φόρου. 
 
Η πιο πάνω εξαίρεση περιλαµβάνει και τη χορήγηση πίστωσης η οποία σχετίζεται µε 
παράδοση αγαθών ή µε παροχή υπηρεσιών, νοουµένου ότι υπάρχει ξεχωριστή 
χρέωση για την πίστωση και αποκαλύπτεται στον πελάτη. 
 
∆εν καλύπτεται από την εν λόγω εξαίρεση οποιαδήποτε προµήθεια λαµβάνεται από 
τρίτο πρόσωπο, δηλαδή από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που χορήγησε το 
δάνειο ή την πίστωση αναφορικά µε τη διαµεσολάβηση του που σχετίζεται µε τη 
χορήγηση της πίστωσης. 
 
3. Εργασίες πιστωτικών εγγυήσεων 
Εξαιρούνται από την επιβολή του Φ.Π.Α. όλες οι εργασίες που αφορούν τις πιστωτικές 
εγγυήσεις. Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν τη διαπραγµάτευση και την ανάληψη 
υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηµατικών εγγυήσεων (bond) και λοιπών ασφαλειών, 
ως επίσης και τη διαχείριση ενέγγυων πιστώσεων (letters of credit) όταν ενεργούνται 
από το πρόσωπο που τις χορηγεί. 
 
Η εξαίρεση αυτή καλύπτει τις αµοιβές που εισπράττονται για τις παροχές εγγυήσεων ή 



 2

 

ενέγγυων πιστώσεων, όπως για παράδειγµα οι εγγυητικές επιστολές και εγγυητήρια,  
γραµµάτια προς είσπραξη κ.ά. ∆εν εξαιρείται από το φόρο η προµήθεια που 
λαµβάνεται από τρίτους για τη διαµεσολάβηση τους για την παροχή εγγύησης ή 
ενέγγυας πίστωσης. 
 
4. Εργασίες τραπεζικών λογαριασµών 
Οι εργασίες, περιλαµβανοµένων και των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες αφορούν 
καταθέσεις, τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές, µεταφορές και εµβάσµατα, 
απαιτήσεις, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου. 
 
Στην πιο πάνω εξαίρεση περιλαµβάνονται οι χρεώσεις που γίνονται για την έκδοση 
βιβλιαρίων επιταγών και βιβλιαρίων καταθέσεων, για τις καταστάσεις λογαριασµών, για 
έξοδα παρατραβήγµατος, για έξοδα µεταφοράς κεφαλαίων, για το χειρισµό ακάλυπτων 
επιταγών κ.ά. 
 
Ο τόκος που λαµβάνεται για τις καταθέσεις χρηµάτων σε τραπεζικά ιδρύµατα αποτελεί 
αντιπαροχή για την εν λόγω πράξη (έντοκη κατάθεση) και εξαιρείται από την επιβολή 
του φόρου. 
 
Οι χρεώσεις των τραπεζών ή άλλων οργανισµών για την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων 
(π.χ. είσπραξη λογαριασµών Α.ΤΗ.Κ., Α.Η.Κ. κ.ά.) φορολογούνται µε το θετικό 
συντελεστή του φόρου. Επίσης, µε το θετικό συντελεστή του φόρου επιβαρύνονται και 
οι υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (factoring). 
 
5. Εργασίες σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες 
Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες περιλαµβάνουν την Access, Visa, Mastercard, 
Eurocard, American Express, Diner´s Club κ.ά. Επιπρόσθετα, διάφορες εταιρείες 
λειτουργούν, ως τρίτα µέρη, "εσωτερικό" σχέδιο πιστωτικής κάρτας για συγκεκριµένη 
επιχείρηση. 
 
Οι χρεώσεις από τις εταιρείες που εκδίδουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες προς τους 
κατόχους των καρτών για την έκδοση τους ή την ετήσια συνδροµή τους εξαιρούνται 
από την επιβολή Φ.Π.Α. Επίσης εξαιρείται από το φόρο ο τόκος που χρεώνεται στον 
κάτοχο της κάρτας για οφειλόµενο ποσό. 
 
Ο φόρος εισροών που προκύπτει από την αγορά δώρων που παραχωρούνται στους 
πελάτες ανάλογα µε τους βαθµούς που κερδίζουν από τη χρήση της κάρτας τους, δεν 
µπορεί να πιστωθεί διότι αφορά διαφήµιση εξαιρούµενων πράξεων. 
 
Αν έχετε κατάστηµα και αποδέχεστε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ως µέσο 
πληρωµής, τα πιο πάνω δεν επηρεάζουν το Φ.Π.Α. που χρεώνετε, δηλαδή θα πρέπει 
να επιβάλλετε το φόρο πάνω στη συνολική τιµή πώλησης που χρεώνετε για τα αγαθά 
που παραδίδετε ή τις υπηρεσίες που παρέχετε. 
 
6. Ταξιδιωτικές επιταγές 
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Η έκδοση ή η ρευστοποίηση των ταξιδιωτικών επιταγών εξαιρείται από την επιβολή 
φόρου. Όµως, οι ταξιδιωτικές επιταγές που δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν υπογραφεί 
δεν θεωρούνται ως αξιόγραφα και η παράδοση τους προς την εκδότρια εταιρεία ή η 
εισαγωγή τους από την εκδότρια εταιρεία δεν εξαιρείται. Η παράδοση τους προς, ή η 
εισαγωγή τους από, την εκδότρια τράπεζα επιβαρύνεται µε το θετικό συντελεστή του 
φόρου. Ο φόρος επιβάλλεται επί της αξίας των επιταγών ως έντυπο υλικό. 
 
7. Εργασίες σε µέσα πληρωµών 
Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου οι εργασίες, περιλαµβανοµένης και της 
διαπραγµάτευσης, οι οποίες αφορούν συνάλλαγµα, χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα 
που αποτελούν νόµιµα µέσα πληρωµής. 
 
Για τους σκοπούς της εξαίρεσης νόµιµα µέσα πληρωµής είναι ό,τι καθορίζεται από την 
Κεντρική Τράπεζα ως υποχρεωτικό µέσο εξόφλησης των υποχρεώσεων και γενικότερα 
είναι κάθε τι που κυκλοφορεί στην αγορά ως µέτρο αξιών και ως µέσο ανταλλαγής σε 
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές (π.χ. τα χαρτονοµίσµατα, τα κέρµατα, τα αλλοδαπά 
νοµίσµατα). 
 
Η εν λόγω εξαίρεση καλύπτει όλες τις εργασίες συναλλάγµατος ανεξάρτητα αν 
αποτελούν αυτοτελείς εργασίες αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος ή µη αυτοτελείς 
εργασίες συναλλάγµατος, δηλαδή εκείνες από τις εργασίες συναλλάγµατος που είναι 
στενά συνδεδεµένες µε άλλες τραπεζικές εργασίες. Η κατηγορία των αυτοτελών 
εργασιών συναλλάγµατος αφορά εµβάσµατα προς το εξωτερικό π.χ. εµβάσµατα 
σπουδαστικού συναλλάγµατος, αγοραπωλησία συναλλάγµατος π.χ. επιταγών 
συναλλάγµατος, προθεσµιακές πράξεις σε συνάλλαγµα κ.ά. 
 
Η προµήθεια που εισπράττεται από τις τράπεζες για τη διενέργεια των αυτοτελών 
εργασιών συναλλάγµατος αποτελεί την αντιπαροχή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
στους πελάτες τους και εξαιρείται από την επιβολή Φ.Π.Α. Η αξία της εξαιρούµενης 
παροχής είναι το ποσό εκείνο µε το οποίο η τιµή πώλησης του συναλλάγµατος 
υπερβαίνει την ονοµαστική του αξία (µετατρεπόµενη σε κυπριακές λίρες όπου 
χρειάζεται). ∆εν υπάρχει αντιπαροχή αν οι εργασίες διενεργούνται στην ονοµαστική 
αξία ή σε αξία χαµηλότερη του αντικείµενου της συναλλαγής. Αν δεν υπάρχει 
αντιπαροχή για τις υπηρεσίες που παρέχονται, τότε οι εργασίες σε συνάλλαγµα δεν 
θεωρούνται παραδόσεις για σκοπούς Φ.Π.Α. και εποµένως είναι εκτός αντικειµένου του 
φόρου. 
 
8. Αντικείµενα για συλλεκτικούς και επενδυτικούς σκοπούς 
Αν πωλείτε χαρτονοµίσµατα ή νοµίσµατα, ανεξάρτητα αν είναι νόµιµα µέσα πληρωµής, 
ως 

•  συλλεκτικά αντικείµενα, 
•  επενδυτικά αντικείµενα ή 
•  ως αντικείµενα νοµισµατικού ενδιαφέροντος, 

τότε η παράδοση σας είναι φορολογητέα επί της πλήρους αξίας της πώλησης, όπως 
για παράδειγµα, η πώληση αναµνηστικών σειρών νοµισµάτων, χρυσών ή αργυρών 
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νοµισµάτων κ.ά., ανεξάρτητα από το αν πωλούνται ή όχι σε τιµή µεγαλύτερη από την 
ονοµαστική τους αξία. 
 
Αν πωλείτε "αντικείµενα συλλογών" ή αρχαιολογικά αντικείµενα µε ηλικία µεγαλύτερη 
των 100 ετών, τότε µπορεί να χρησιµοποιήσετε το ειδικό σχέδιο που περιγράφεται στη 
Γνωστοποίηση του Εφόρου Κ.∆.Π. 41/97. 
 
9. Εργασίες σε τίτλους 
Για τους σκοπούς του φυλλαδίου αυτού "τίτλοι" σηµαίνει µετοχές, χρεόγραφα, 
οµολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών και δικαιώµατα επ’αυτών. 
Περιλαµβάνονται επίσης και τα δηµόσια χρεόγραφα, δηλαδή τα χρεόγραφα που 
εκδίδονται από την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, από δήµους και άλλες τοπικές αρχές 
και από ηµικρατικούς οργανισµούς και άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου καθώς 
και χρεόγραφα εγγυηµένα από την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας. 
 
Οι εργασίες που αφορούν τους πιο πάνω τίτλους εξαιρούνται από την επιβολή Φ.Π.Α. 
 
Η πιο πάνω εξαίρεση καλύπτει την αγοραπωλησία διαφόρων τίτλων, ως επίσης και την 
προµήθεια που οι χρηµατιστές λαµβάνουν για την εκτέλεση των πράξεων αυτών. 
Επίσης εξαιρούνται οι λοιπές εργασίες που εκτελούνται από τους χρηµατιστές και 
αφορούν αποκλειστικά συγκεκριµένη έκδοση µετοχών ή λοιπών τίτλων, όπως για 
παράδειγµα την εξασφάλιση της έκδοσης των τίτλων και λοιπές προπαρασκευαστικές 
εργασίες αναγκαίες για την έκδοση. 
 
Η είσπραξη µερισµάτων από κάτοχο µετοχών δεν αποτελεί αντιπαροχή για 
οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και γι’αυτό είναι εκτός 
αντικειµένου του φόρου. Η είσπραξη τόκου από την κατοχή χρεογράφων ή οµολόγων 
αποτελεί αντιπαροχή για εξαιρούµενη παροχή. 
 
Η εξαίρεση αυτή δεν καλύπτει τις εργασίες που αφορούν τη φύλαξη και διαχείριση των 
τίτλων που αναφέρονται πιο πάνω. Οι υπηρεσίες της φύλαξης συνήθως έχουν τη 
µορφή ενός πακέτου υπηρεσιών που µπορεί να παρέχει τη φυσική φύλαξη των τίτλων, 
την είσπραξη των µερισµάτων ή τόκων για τους τίτλους που κατέχει ο πελάτης κ.ά. 
 
Οι εργασίες που αφορούν τίτλους και εξαιρούνται από την επιβολή Φ.Π.Α. δεν 
περιλαµβάνουν τις επαγγελµατικές υπηρεσίες που παρέχονται από λογιστές ή 
δικηγόρους και οι οποίες µερικές φορές παρέχονται σε συνδυασµό µε την πώληση ή 
έκδοση µετοχών. Οι εν λόγω υπηρεσίες φορολογούνται µε το θετικό συντελεστή του 
φόρου. Με τον ίδιο συντελεστή του φόρου φορολογούνται και διάφορες άλλες 
υπηρεσίες που παρέχονται από χρηµατιστηριακά γραφεία συµβουλευτικής και 
διοικητικής φύσεως π.χ. διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτικές συµβουλές, 
συµβουλές για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών κ.ά. 
 
Επίσης δεν εξαιρούνται από την επιβολή φόρου οι εργασίες που αφορούν τίτλους 
εµπορευµάτων, όπως η εκχώρηση φορτωτικής µε οπισθογράφηση. 
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10. Επιβαρύνσεις για καθυστερηµένες πληρωµές και τόκοι υπερηµερίας 
Όταν επιβάλλετε επιβαρύνσεις σε πελάτες σας γιατί δεν πλήρωσαν έγκαιρα για τα 
αγαθά που τους παραδώσατε ή τις υπηρεσίες που τους παρείχατε, τότε η επιβάρυνση 
αυτή δεν αποτελεί αντιπαροχή για την παράδοση/παροχή και είναι εκτός του πεδίου 
εφαρµογής του Φ.Π.Α. 
 
Η µεταχείριση για σκοπούς Φ.Π.Α. είναι όµως διαφορετική αν προσφέρετε στον πελάτη 
σας (µε βάση τους όρους της συµφωνίας που αφορά την παράδοση/παροχή των 
αγαθών/υπηρεσιών) την ευκαιρία να αναβάλει την πληρωµή και τον χρεώνετε γι’ αυτό 
τόκο υπερηµερίας. Ο τόκος όµως δεν είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α., 
αλλά αποτελεί αντιπαροχή για τη χορήγηση πίστωσης και εξαιρείται από την επιβολή 
φόρου. 
 
11. Υπηρεσίες που δεν εξαιρούνται 
Οι πιο κάτω συναλλαγές οι οποίες µπορεί να συνδέονται µε χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες, δεν εξαιρούνται µε βάση τις πρόνοιες της νοµοθεσίας και εποµένως 
υπόκεινται στο θετικό συντελεστή: 

•  είσπραξη χρέους και πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων, 
υπηρεσίες διαχείρισης χρεωστών και του καθολικού των πωλήσεων 

• λογιστικές υπηρεσίες καθολικού 
• χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανηµάτων/εξοπλισµού (leasing) 
• διαχείριση καταπιστεύµατος και διαχείριση περιουσίας αποθανόντος 
• συµβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις, χρηµατοδοτήσεις και φορολογικά 

θέµατα 
• συµβουλευτικές υπηρεσίες διεύθυνσης (management consultancy) 
• υπηρεσίες εµπιστευµατοδόχου, όπως για παράδειγµα η κατοχή των µετοχών 

έναντι κάποιου δικαιώµατος 
• υπηρεσίες εντολοδόχων (nominee services) 
• συµβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε συγχώνευση ή αναδιοργάνωση 

επιχειρήσεων 
• διαχείριση χαρτοφυλακίου 
•  υπηρεσίες εγγραφής εταιρειών 
• υπηρεσίες ασφαλούς επιτήρησης και µεταφοράς (safe custody & safe 

transportation services) 
• διαχειριστικές υπηρεσίες επιχειρήσεων π.χ. διοίκηση, πληρωµή µισθών και 

παροχή υπηρεσιών, χρεώσεις για διοικητικές υπηρεσίες, παραχώρηση προ-
σωπικού κ.ά. 

• µελέτες βιωσιµότητας επιχειρήσεων 
•  παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα εκπαίδευσης/επιµόρφωσης 

του προσωπικού 
• υπηρεσίες µηχανογράφησης 
• µισθώσεις χρηµατοθυρίδων 
• δικαιώµατα για έλεγχο οµολογιών 
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Οι υπηρεσίες εκτίµησης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας φορολογούνται µε το θετικό 
συντελεστή. Σε περίπτωση όµως που η τράπεζα απλώς διευθετεί επαφή του πελάτη 
της µε κάποιο εκτιµητή χωρίς να χρεώνει οποιαδήποτε προµήθεια ή απλώς εισπράττει 
τη χρέωση του εκτιµητή χωρίς αυτή να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη 
χρέωση, τότε δεν υπάρχει παροχή για σκοπούς Φ.Π.Α. Οι τράπεζες και οι 
χρηµατοδοτικές εταιρείες που διενεργούν τις δικές τους εκτιµήσεις έναντι δικαιώµατος 
θα πρέπει να αποδίδουν φόρο µε το θετικό συντελεστή Φ.Π.Α. 
 
Μερικές ροές χρηµάτων δεν θεωρούνται ως αντιπαροχή για οποιαδήποτε παροχή 
υπηρεσίας και γι’ αυτό είναι εκτός αντικειµένου του Φ.Π.Α. Αυτές περιλαµβάνουν την 
πληρωµή και είσπραξη µερισµάτων, την είσπραξη εισφορών σύνταξης, ως επίσης και 
την καταβολή σύνταξης από το ταµείο σύνταξης. 
 
12. ∆ιεθνείς υπηρεσίες 
Αν λαµβάνετε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες από το εξωτερικό, τότε θα πρέπει να 
αποδώσετε φόρο ως εάν ο ίδιος παρείχατε τις υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία µέσα στα 
πλαίσια ή για προώθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας και ταυτόχρονα 
έχετε το δικαίωµα πίστωσης του φόρου εισροών. Το πιο πάνω εφαρµόζεται για τις 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες του είδους που αναφέρονται στην παράγραφο (ii) του 
Παραρτήµατος IΙI του περί Φ.Π.Α. Νόµου. Σε περίπτωση που λαµβάνετε από το 
εξωτερικό άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες - από αυτές που αναφέρονται πιο 
πάνω - τότε αυτές είναι εκτός αντικειµένου του Φ.Π.Α. 
 
13. Μερική εξαίρεση 
Αν είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. και πραγµατοποιείτε εξαιρούµενες 
παραδόσεις/παροχές τότε µπορεί να µην έχετε το δικαίωµα να διεκδικήσετε ως φόρο 
εισροών όλο το ποσό του φόρου µε το οποίο επιβαρυνθήκατε στις αγορές σας. 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό στο ενηµερωτικό 
φυλλάδιο που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. µε τίτλο "Μερική εξαίρεση". 
 
14. Αµοιβαία κεφάλαια 
Εξαιρείται από την επιβολή Φ.Π.Α. η διαχείριση των αµοιβαίων κεφαλαίων. Η εν λόγω 
εξαίρεση καλύπτει τις αµοιβές και προµήθειες των εταιρειών που διαχειρίζονται τα 
αµοιβαία κεφάλαια και των τραπεζών που ενεργούν ως θεµατοφύλακες. Επίσης 
καλύπτει τις πράξεις έκδοσης και αγοραπωλησίας µεριδίων, αγοράς µετοχών και 
άλλων αξιόγραφων για τα χαρτοφυλάκια των αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι αµοιβές που 
λαµβάνονται από πρόσωπα που διαµεσολαβούν για την πώληση µεριδίων αµοιβαίων 
κεφαλαίων εξαιρούνται επίσης από την επιβολή φόρου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τέτοια ενηµερωτικά φυλλάδια, που εκδίδονται από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. και 
καλύπτουν επί µέρους θέµατα δεν είναι δυνατό να σας δώσουν όλες τις πληρο-
φορίες και λεπτοµέρειες που πρέπει να γνωρίζετε για το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. 
Μπορείτε να πάρετε πλήρη κατάλογο των εκδόσεων Φ.Π.Α. από το Γραφείο της 
Υπηρεσίας Φ.Π.Α. της επαρχίας σας. 
Ωστόσο, αν δεν µπορείτε να βρείτε την απάντηση στο πρόβληµα σας στα φυλλάδια 
αυτά, οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. της επαρχίας σας θα είναι πάντοτε 
πρόθυµοι να σας βοηθήσουν. Οι διευθύνσεις βρίσκονται στον τηλεφωνικό κατάλογο 
κάτω από το "Υπουργείο Οικονοµικών, Τµήµα Τελωνείων, Υπηρεσία Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας". 
Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε πάντοτε τον αριθµό εγγραφής σας στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. όταν επικοινωνείτε µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
Πρέπει να τονιστεί ότι τα φυλλάδια που εκδίδονται από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
συνάδουν µε τη νοµοθεσία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης τους και η 
Υπηρεσία δε δεσµεύεται σε περίπτωση που επέρχεται οποιαδήποτε µεταγενέστερη 
τροποποίηση της νοµοθεσίας ή οποιαδήποτε µεταγενέστερη τροποποίηση στην 
ερµηνεία της νοµοθεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ Φ.Π.Α. ΤΟΥ 1990 (Ν.246/90) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, Πρώτο Μέρος 

Παραβάσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες εξαιρούνται από το 
φόρο. 
 
(ii) Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες περιλαµβανοµένων και των ακολούθων πράξεων: 
 

(α) τη χορήγηση και τη διαπραγµάτευση πιστώσεων, καθώς και τη διαχείριση 
πιστώσεων ενεργούµενη από εκείνο ο οποίος τις χορήγησε· 

 
(β) τη διαπραγµάτευση και την ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή 

χρηµατικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, καθώς και τη διαχείριση 
ενέγγυων πιστώσεων ενεργούµενη από εκείνο που τις χορήγησε· 

 
(γ) τις εργασίες περιλαµβανοµένων και των διαπραγµατεύσεων, που αφορούν 

καταθέσεις, τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές, µεταφορές και 
εµβάσµατα, απαιτήσεις, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, εξαιρέσει της 
είσπραξης απαιτήσεων τρίτων· 

 
(δ) τις εργασίες, περιλαµβανοµένης και της διαπραγµάτευσης που αφορούν 

συνάλλαγµα, χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα, αποτελούντα νόµιµα µέσα 
πληρωµής, εξαιρέσει των νοµισµάτων και χαρτονοµισµάτων για συλλογές, 
θεωρούνται ότι αποτελούν αντικείµενο συλλογής και τα χρυσά, αργυρά, ή από 
άλλο µέταλλο νοµίσµατα καθώς και τα χαρτονοµίσµατα, που δε 
χρησιµοποιούνται κανονικά υπό την ιδιότητα τους ως νοµίµων µέσων 
πληρωµής ή τα οποία παρουσιάζουν συλλεκτικό ενδιαφέρον· 

 
(ε) τις εργασίες, περιλαµβανοµένης και της διαπραγµάτευσης, αλλά εξαιρέσει της 

φύλαξης και της διαχείρισης, που αφορούν µετοχές και µερίδια εταιρειών και 
ενώσεων, οµολογίες και λοιπούς τίτλους, εξαιρέσει των τίτλων 
αντιπροσωπευόντων εµπορεύµατα. 


