
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
Αρ. φακ.: 13.31.11.6.3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αρ. Τηλ.: 22 60 17 93 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
Αρ. Φαξ: 22 66 04 84 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α.  
  
 
Ερµηνευτική Εγκύκλιος 85 
 
                                                                                                       3 Μαΐου, 2004 

 
 
 
Όλους τους λειτουργούς,     

 
 
 

Παράδοση αγαθών σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος µέλος 
 
1. Ο Κανονισµός 88Α των περί φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Γενικοί) Κανονισµών του 2001 µέχρι 2004 που 
εφαρµόζεται από 1η Μαΐου 2004 προβλέπει ότι όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι - 
 

(α) παράδοση αγαθών από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο συνεπάγεται τη µετακίνηση τους από τη 
∆ηµοκρατία, 
 
(β) η παράδοση γίνεται σε πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο σε άλλο Κράτος Μέλος, 
 
(γ) τα αγαθά έχουν µετακινηθεί σε άλλο Κράτος Μέλος, και 
 
(δ) τα αγαθά δεν είναι αγαθά σε σχέση µε την παράδοση των οποίων το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 
έχει επιλέξει, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Νόµου, ο Φ.Π.Α. να επιβάλλεται µε αναφορά στο περιθώριο 
κέρδους επί της παράδοσης, 
 

η παράδοση, τηρουµένων τέτοιων όρων που µπορεί να επιβάλει, υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. 
 
2. Οι όροι για να επιβαρυνθεί παράδοση αγαθών που περιγράφεται πιο πάνω µε το µηδενικό συντελεστή 
Φ.Π.Α. είναι οι ακόλουθοι: 
 

(α) το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατέχει, επαληθεύει και αναγράφει στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. τον 
αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α. του πελάτη του στο άλλο Κράτος Μέλος στον οποίο περιλαµβάνεται και το 
πρόθεµα εκείνου του Κράτους Μέλους, 
 
(β) τα αγαθά αποστέλλονται ή µεταφέρονται εκτός της ∆ηµοκρατίας µε προορισµό εκείνο το άλλο Κράτος 
µέλος και 
 
(γ) το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει και τηρεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αγαθά έχουν 
µεταφερθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας σε εκείνο το άλλο Κράτος Μέλος.   

 
 
3. Οι πιο πάνω όροι ισχύουν από την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.    
 
                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                               (∆. Σπαθάρης) 
                                                                                             για Έφορο Φ.Π.Α. 
 
 
 

∆/νση: Γωνία Μιχ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 1096, Λευκωσία 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία Φ.Π.Α., 1471, Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: headquarters@vat.mof.gov.cy 
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce  

 



 

∆ιεύθυνση: Θεµιστοκλή ∆έρβη 46, 1066, Λευκωσία 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία Φ.Π.Α., 1471, Λευκωσία 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: vatcyprushq@cytanet.com.cy 
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce  
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