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ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1. Γενικά  
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πλείστα αγαθά υπόκεινται σε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία αγοράζονται. 
Στην περίπτωση καινούριου µηχανοκίνητου χερσαίου οχήµατος, πλοίου ή αεροσκάφους, ο ΦΠΑ 
οφείλεται στο κράτος µέλος προορισµού στο οποίο παραµένει και χρησιµοποιείται το µεταφορικό 
µέσο αν- 

• Εµπίπτει στον ορισµό του «καινούριου µεταφορικού µέσου» και 
• Πωλείται σε πελάτη ο οποίος προτίθεται να το µετακινήσει σε άλλο Κράτος µέλος. 

 
1.2 Τι καλύπτει το ενηµερωτικό αυτό έντυπο; 

 
Το ενηµερωτικό αυτό έντυπο επεξηγεί- 
 

• κατά πόσο µηχανοκίνητο χερσαίο όχηµα , πλοίο ή αεροσκάφος πρέπει να θεωρηθεί ως 
καινούριο µεταφορικό µέσο 

• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να καταβληθεί ο ΦΠΑ που οφείλεται για το 
καινούριο µεταφορικό µέσο το οποίο έχει αγοραστεί από άλλο Κράτος µέλος και το οποίο 
έχει µεταφερθεί στη ∆ηµοκρατία  

• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για αγορά  καινούριου µεταφορικού µέσου στη 
∆ηµοκρατία για µεταφορά σε άλλο Κράτος µέλος 

• τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή αιτήµατος για επιστροφή ΦΠΑ 
που οφείλεται σε πωλητή καινούριου µεταφορικού µέσου αν δεν είναι εγγεγραµµένος για 
ΦΠΑ και πωλεί καινούριο µεταφορικό µέσο και 

• τι πρέπει να γίνει όταν µεταφέρεται στη ∆ηµοκρατία κάποιο µηχανοκίνητο όχηµα, πλοίο ή 
αεροσκάφος  το οποίο δεν θεωρείται καινούριο. 

 
1.3 Τι γίνεται στην περίπτωση που µεταφέρεται στη ∆ηµοκρατία µηχανοκίνητο όχηµα, πλοίο ή 
αεροσκάφος το οποίο δεν είναι καινούριο; 
 
Αν µεταφέρεται κάποιο µεταφορικό µέσο στη ∆ηµοκρατία από άλλο Κράτος µέλος , δεν οφείλεται 
Κυπριακό ΦΠΑ αν- 
 

• δεν είναι καινούριο µεταφορικό µέσο όπως ορίζεται σε αυτό το µέρος του ενηµερωτικού 
εντύπου και 

• έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ κατά την αγορά του στο Κράτος µέλος της παράδοσης. 
 
 
 
1.4 Τι θεωρείται «καινούριο µεταφορικό µέσο»; 
 
«Mεταφορικό µέσο» είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα όταν προορίζεται για τη µεταφορά 
προσώπων ή αγαθών- 
 

• πλοίο µήκους όχι λιγότερου από 7,5 µέτρα 
• αεροσκάφος βάρους απογείωσης όχι λιγότερου των 1550 κιλών 
• µηχανοκίνητο όχηµα το οποίο έχει κινητήρα κυβισµού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή 

έχει κατασκευαστεί ή προσαρµοστεί να κινείται ηλεκτρικά µε ισχύ άνω των 7,2 Kw. 
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Οχήµατα  τα οποία δεν προορίζονται για χρήση σε δηµόσιους δρόµους και τα αερόστατα, δεν 
θεωρούνται µεταφορικά µέσα. 
 
Πλοίο ή αεροσκάφος είναι καινούριο αν- 
 

• δεν έχει παρέλθει περίοδος µεγαλύτερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης 
θέσης του σε κυκλοφορία ή 

• δεν έχει πραγµατοποιήσει πλεύση ή ανάλογα πτήση  από την ηµεροµηνία της πρώτης θέσης 
του σε κυκλοφορία άνω – 

 
                             των 100 ωρών πλεύσης στην περίπτωση πλοίου  
                             των 40 ωρών στην πτήσης στην περίπτωση αεροσκάφους. 
 
Χερσαίο όχηµα είναι καινούριο αν- 
 

• δεν έχει παρέλθει περίοδος µεγαλύτερη των έξι µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης 
θέσης του σε κυκλοφορία ή 

• δεν έχει διανύσει άνω των 6000 χιλιοµέτρων απόσταση. 
 
1.5 Ποία είναι η ηµεροµηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία; 
 
Το µεταφορικό µέσο θεωρείται ότι έχει τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία – 
 

• στην περίπτωση πλοίου ή αεροσκάφους το ενωρίτερον από- 
 
-την ηµεροµηνία που παραδίδεται από τον κατασκευαστή στον πρώτο του αγοραστή ή ιδιοκτήτη ή 
την ηµεροµηνία που έχει καταστεί διαθέσιµο στον πρώτο του αγοραστή ή ιδιοκτήτη,  
-την ηµεροµηνία που χρησιµοποιείται για σκοπούς επίδειξης από τον κατασκευαστή, όταν αρχικά 
χρησιµοποιείται µε αυτό τον τρόπο. 
 

• Στην περίπτωση χερσαίου µηχανοκίνητου οχήµατος το ενωρίτερον από- 
 
-την ηµεροµηνία που εγγράφηκε για οδική χρήση στην αρµόδια αρχή του Κράτους µέλους του 
κατασκευαστή ή 
-την ηµεροµηνία που προέκυψε για πρώτη φορά η υποχρέωση για οδική χρήση σε εκείνο το Κράτος 
µέλος 
 
Στην περίπτωση αυτοκινήτων ή µηχανοκίνητων χερσαίων οχηµάτων τα οποία µετακινήθηκαν από το 
Κράτος µέλος της παράδοσης χωρίς να έχουν εγγραφεί για οδική χρήση το ενωρίτερον από – 
 
-την ηµεροµηνία που κατέστη διαθέσιµο στον πρώτο αγοραστή, ή 
-την ηµεροµηνία που χρησιµοποιείται για σκοπούς επίδειξης από τον κατασκευαστή του. 
 
Όταν η Υπηρεσία ΦΠΑ δεν ικανοποιείται ως προς την  ηµεροµηνία της πρώτης θέσης σε 
κυκλοφορία µε βάση τα πιο πάνω, τότε το καινούριο µεταφορικό µέσο θα θεωρηθεί ότι έχει τεθεί 
πρώτη φορά σε κυκλοφορία κατά την ηµεροµηνία έκδοσης τιµολογίου σε σχέση µε την πρώτη 
παράδοση του µεταφορικού µέσου. 
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2.ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΜΗ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 
 
2.1 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του σχεδίου; 
 
Αν αγοραστεί καινούριο µεταφορικό µέσο από τη ∆ηµοκρατία για να µεταφερθεί σε άλλο Κράτος 
µέλος από µη υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο,  ο ΦΠΑ  καταβάλλεται επί της αξίας του καινούριου 
µεταφορικού µέσου όταν αφιχθεί στο Κράτος εκείνο.  Για να απαλλάσσεται το καινούριο 
µεταφορικό µέσο από Κυπριακό ΦΠΑ πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
 
 

• το µεταφορικό µέσο πρέπει να είναι «καινούριο» 
 

• ο ιδιοκτήτης, ή εξουσιοδοτηµένος από αυτόν οδηγός, πιλότος ή πλοίαρχος, πρέπει 
προσωπικά να παραλάβουν το µεταφορικό µέσο στη ∆ηµοκρατία 

• το καινούριο µεταφορικό µέσο πρέπει να µετακινηθεί από τη ∆ηµοκρατία στο 
Κράτος µέλος προορισµού εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της 
παράδοσης του.  Η οποιαδήποτε χρήση του στη ∆ηµοκρατία απαγορεύεται. 

• πρέπει να υποβληθεί δήλωση του ιδιοκτήτη σε σχετικό έντυπο (που συµπληρώνεται 
ταυτόχρονα και από τον πωλητή) ότι προτίθεται να µετακινήσει το µεταφορικό µέσο 
και να καταβάλει το ΦΠΑ στο Κράτος µέλος προορισµού.   

 
2.2 ∆ήλωση για µετακίνηση καινούριου µεταφορικού µέσου σε άλλο Κράτος µέλος; 
 
 
Το έντυπο ΦΠΑ 111 µε τίτλο «Καινούρια µεταφορικά µέσα για µετακίνηση από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος» (Παράρτηµα Α) αποτελεί δήλωση ότι ο 
αγοραστής θα µετακινήσει το καινούριο µεταφορικό µέσο σε άλλο κράτος µέλος εντός δέκα 
εργάσιµων ηµερών και να καταβάλει το ΦΠΑ σε εκείνο το Κράτος µέλος.  Αποτελεί επίσης 
δήλωση του προµηθευτή ότι έχει παραδώσει  καινούριο µεταφορικό µέσο για να µετακινηθεί 
από τη ∆ηµοκρατία.  
 
Το έντυπο ΦΠΑ 111 υποβάλλεται σε 4 αντίγραφα.  Το Πρωτότυπο θα αποστέλλεται από τον 
πωλητή στην Υπηρεσία ΦΠΑ. Το πρώτο αντίγραφο θα δίδεται στον αγοραστή ενώ το 
δεύτερο αντίγραφο θα τηρείται από τον πωλητή και θα αποτελεί µέρος των επιχειρηµατικών 
του αρχείων.  Σε περίπτωση που το καινούριο µεταφορικό µέσο είναι µηχανοκίνητο όχηµα 
και θα εγγραφεί στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών, θα χρησιµοποιηθεί το τρίτο αντίγραφο για 
τυχόν εγγραφή του µεταφορικού µέσου. 
 
 
2.3 Χρησιµοποίηση του οχήµατος στη ∆ηµοκρατία πριν τη µετακίνηση του σε άλλο 
Κράτος µέλος. 
 
Το όχηµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη ∆ηµοκρατία.  Πρέπει να µετακινηθεί εντός δέκα 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης του.  Περισσότερες πληροφορίες για 
το θέµα αυτό στο µέρος 6. 
 
2.4 Παράλειψη να µετακινηθεί το καινούριο µεταφορικό µέσο από τη ∆ηµοκρατία. 
 
Αν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει καινούριο µεταφορικό µέσο στη ∆ηµοκρατία το οποίο 
δεν έχει µετακινήσει  εκτός της ∆ηµοκρατίας, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών οφείλει να 
ειδοποιήσει την Υπηρεσία ΦΠΑ.  
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Με την παραλαβή της ειδοποίησης θα ετοιµαστεί κατάσταση µε το ποσό οφειλόµενου 
φόρου, ο οποίος καθίσταται καταβλητέος και θα αποσταλεί στον ιδιοκτήτη του οχήµατος για 
να καταβάλει το οφειλόµενο ποσό ΦΠΑ  
 
Σε διαφορετική περίπτωση το όχηµα υπόκειται σε δήµευση. 
 
 
3. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
3.1 Πως ενηµερώνεται το Τµήµα Τελωνείων σχετικά µε την άφιξη καινούριου 
µεταφορικού µέσου στη ∆ηµοκρατία; 
 
Αν οποιοδήποτε πρόσωπο είτε υποκείµενο στο ΦΠΑ πρόσωπο είτε όχι στη ∆ηµοκρατία,  
αγοράσει καινούριο µεταφορικό µέσο σε άλλο Κράτος µέλος για να το µετακινήσει στην 
∆ηµοκρατία, οφείλει να ειδοποιήσει το Τµήµα Τελωνείων κατά το χρόνο που υποβάλλεται 
ειδοποίηση για σκοπούς φόρου κατανάλωσης ή κατά την άφιξη του καινούριου µεταφορικού 
µέσου. 
 
Η ειδοποίηση υποβάλλεται σε σχετικό έντυπο του Τµήµατος Τελωνείων µε τίτλο «∆ΗΛΩΣΗ 
ΑΦΙΞΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»  
(επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Β) στα κατά τόπους Τελωνεία εντός 24 ωρών από την 
ηµεροµηνία άφιξης.   
 
3.2 Καταβολή του οφειλόµενου ΦΠΑ  
 
Ο ΦΠΑ οφείλεται επί του συνολικού ποσού που πληρώθηκε για την αγορά του καινούριου 
µεταφορικού µέσου περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε επιπρόσθετων χρεώσεων για 
αντικείµενα που ενσωµατώθηκαν σε αυτό κατά την παράδοση του όπως και τα έξοδα για 
οποιεσδήποτε χρεώσεις για παράδοση του καινούριου µεταφορικού µέσου ή οποιαδήποτε 
άλλα παρεµφερή έξοδα. Η παράγραφος 3.3 πιο κάτω επεξηγεί το συντελεστή µετατροπής 
συναλλάγµατος που θα εφαρµοστεί για τον υπολογισµό του οφειλόµενου ΦΠΑ. 
 
Η πληρωµή του ποσού πρέπει να γίνει κατά το χρόνο της ειδοποίησης άφιξης του καινούριου 
µεταφορικού µέσου, ή εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. 
 
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να υποβάλει ειδοποίηση σχετικά µε την 
απόκτηση καινούριου µεταφορικού µέσου ή παραλείψει να καταβάλει το ποσό της φόρου, 
τότε ο Έφορος µπορεί να βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του το ΦΠΑ και να 
γνωστοποιήσει τη βεβαίωση στο πρόσωπο αυτό. 
 
3.3. Ποια συναλλαγµατική ισοτιµία χρησιµοποιείται για υπολογισµό της αξίας 
καινούριου µεταφορικού µέσου; 
 
Όταν καινούριο µεταφορικό µέσο αποκτάται από άλλο Κράτος µέλος και το σχετικό ποσό 
για τον καθορισµό της αξίας της απόκτησης είναι εκφρασµένο σε νόµισµα άλλο από την 
Κυπριακή λίρα, τότε για τους σκοπούς καθορισµού της αξίας της απόκτησης, το ποσό αυτό 
µετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού µε 
την Κυπριακή λίρα, κατά τη σχετική ηµέρα, σύµφωνα µε την σχετική τελωνειακή νοµοθεσία. 
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3.4. Ανάθεση σε κάποιο δεύτερο πρόσωπο να παραλάβει το καινούριο µεταφορικό µέσο. 
 
Ο αγοραστής καινούριου µεταφορικού µέσου µπορεί να αναθέσει σε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο (µεσάζοντα) ,  να τον βοηθήσει να παραλάβει και να µεταφέρει καινούριο 
µεταφορικό µέσο στη ∆ηµοκρατία. 
 
Ακόµη και αν επιλέξει την πιο πάνω µέθοδο για να µεταφέρει καινούριο µεταφορικό µέσο 
στη ∆ηµοκρατία,  την ευθύνη για να ειδοποιήσει το Τελωνείο για την απόκτηση του 
καινούριου µεταφορικού µέσου και την ευθύνη για την καταβολή του ΦΠΑ, φέρει ο 
ιδιοκτήτης του καινούριου µεταφορικού µέσου. Η δήλωση στο έντυπο ειδοποίησης σχετικά 
µε απόκτηση καινούριου µεταφορικού µέσου πρέπει να υποβληθεί από τον αγοραστή και όχι 
από το µεσάζοντα. 
 
3.5. Πρέπει να τηρούνται στοιχεία για την απόκτηση καινούριου µεταφορικού µέσου; 
 
Ο αγοραστής καινούριου µεταφορικού µέσου οφείλει να τηρεί το τιµολόγιο αγοράς και την 
απόδειξη πληρωµής του ΦΠΑ για περίοδο επτά ετών από τον χρόνο της αγοράς του 
καινούριου µεταφορικού µέσου.  Μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να αποδείξει ότι ο ΦΠΑ για 
την απόκτηση του καινούριου µεταφορικού µέσου έχει πληρωθεί. 
 
Αν ο ιδιοκτήτης καινούριου µεταφορικού µέσου αποφασίσει να το πωλήσει πριν την πάροδο 
των επτά ετών, θα πρέπει να παραδώσει το τιµολόγιο αγοράς και την απόδειξη πληρωµής του 
ΦΠΑ στο νέο ιδιοκτήτη του οχήµατος. 
 

  
4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 
 
4.1 Ποιος δικαιούται επιστροφή ΦΠΑ; 
 
Οποιοδήποτε  πρόσωπο δικαιούται επιστροφή του ΦΠΑ αν- 
 
-∆εν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για εγγραφή για ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία και 
-πωλεί το καινούριο µεταφορικό του µέσο σε άλλο πρόσωπο, τον αγοραστή. Ο αγοραστής 
προτίθεται να µετακινήσει εκείνο το καινούριο µεταφορικό µέσο σε άλλο Κράτος µέλος για να 
χρησιµοποιηθεί εκεί και 
-ο πωλητής µπορεί να αποδείξει ότι έχει καταβάλει το ΦΠΑ  για το καινούριο µεταφορικό µέσο. 
 
4.2 Πώς υποβάλλεται η αίτηση για επιστροφή; 
 
Η αίτηση για επιστροφή υποβάλλεται γραπτώς σε χρόνο που κυµαίνεται από 14 ηµέρες µέχρι ένα 
µήνα πριν την πραγµατοποίηση της παράδοσης του καινούριου µεταφορικού µέσου.  Η αίτηση 
υποβάλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ στο έντυπο που επισυνάπτεται ως 
Παράρτηµα Γ σε αυτό το ενηµερωτικό έντυπο. 
 
Με την παραλαβή του αιτήµατος, η Υπηρεσία ΦΠΑ ενηµερώνει τον πωλητή κατά πόσο έχει 
πρόθεση να επιθεωρήσει το καινούριο µεταφορικό µέσο πριν την πώληση για να διασφαλίσει ότι ο 
πωλητής είναι δικαιούχος για επιστροφή. 
 
Πριν την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ΦΠΑ η Υπηρεσία ΦΠΑ θα εξετάσει τα ακόλουθα: 
 

- αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς 
- αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ΦΠΑ καταβλήθηκε 
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- απόδειξη της πώλησης, δηλαδή τιµολόγιο πώλησης (αν υπάρχει) και απόδειξη για 
είσπραξη και 

- αποδεικτικά στοιχεία ότι το καινούριο µεταφορικό µέσο έχει µετακινηθεί σε άλλο 
Κράτος µέλος. 

 
∆εν µπορεί να γίνει επιστροφή ΦΠΑ εκτός αν υποβληθούν τα πιο πάνω έγγραφα.  Τα έγγραφα 
ακολούθως επιστρέφονται στον κάτοχο τους. 
 
Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ θα εξαρτηθεί από την αξία της παράδοσης, αλλά δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο από το ποσό ΦΠΑ που κατέβαλε ο πρώτος ιδιοκτήτης όταν αγόρασε το καινούριο 
µεταφορικό µέσο. 
 
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 
 
5.1 Προσωρινοί επισκέπτες  
 
Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι κάτοικος άλλου Κράτους µέλους, µετακινήσει το 
µεταφορικό του µέσο στη ∆ηµοκρατία για προσωρινή επίσκεψη, υποχρεούται να ειδοποιήσει το 
Τελωνείο, εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία  άφιξης του. 
 
6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
6.1. Εγγραφή του καινούριου µεταφορικού µέσου 
 
Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο αγοράσει καινούριο µεταφορικό µέσο στη ∆ηµοκρατία για µετακίνηση 
σε άλλο Κράτος µέλος και το όχηµα δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο για οδική χρήση στη ∆ηµοκρατία, 
µπορεί αν επιθυµεί να του δοθεί ένας προσωρινός αριθµός. Ο προµηθευτής θα εξασφαλίσει το 
προσωρινό αριθµό εγγραφής του οχήµατος προωθώντας αντίγραφο του εντύπου µε τίτλο 
«Καινούρια Μεταφορικά Μέσα για µετακίνηση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος 
µέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 
 
Αν ο αγοραστής αποφασίσει τελικά να διατηρήσει µόνιµα το όχηµα στην ∆ηµοκρατία,  δεν µπορεί 
να διατηρήσει τον προσωρινό αριθµό εγγραφής..  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσει 
µε τα Κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ, Τµήµα Τελωνείων, Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο αγοράσει καινούριο µεταφορικό µέσο σε άλλο Κράτος µέλος και το 
µετακινήσει στην ∆ηµοκρατία, το όχηµα πρέπει να εγγραφεί το συντοµότερο µετά την άφιξη του.  
Εκτός από τη διαδροµή µεταξύ του λιµανιού και του προορισµού του ιδιοκτήτη εντός της χώρας, δεν 
δικαιούται να χρησιµοποιεί το όχηµα σε δηµόσιους δρόµους στην ∆ηµοκρατία εκτός αν πρώτα 
προβεί στην εγγραφή του στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών.  
 
6.2 Ασφάλιση του Καινούριου Μεταφορικού Μέσου 
 
Όταν αγοράζεται καινούριο µεταφορικό µέσο στη ∆ηµοκρατία για µετακίνηση σε άλλο Κράτος 
µέλος, πρέπει να ασφαλίζεται για το σύνολο της αξίας του περιλαµβανοµένου και του Κυπριακού 
ΦΠΑ. Αν για οποιοδήποτε λόγο, όπως για παράδειγµα ατύχηµα, το καινούριο µεταφορικό µέσο δεν 
µετακινηθεί από τη ∆ηµοκρατία, ο αγοραστής θα είναι υπόχρεος για την καταβολή οποιουδήποτε 
ποσού ΦΠΑ δεν καταβλήθηκε κατά την παράδοση του καινούριου µεταφορικού µέσου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.) 
                                                                                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                                                                                        ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
                                                                                                                            ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ  
                                                                                                                             1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
Καινούρια Μεταφορικά Μέσα 

Για µετακίνηση από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Παρακαλώ, να διαβάσετε τις οδηγίες στο πίσω µέρος πριν τη συµπλήρωση του.  Γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ µόνο.      

Να συµπληρωθεί από τον αγοραστή Να συµπληρωθεί από τον πωλητή 
Πλήρες όνοµα και διεύθυνση 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 

 
Επώνυµο................................................ 
 
Όνοµα.................................................... 

Τηλέφωνο........................................................... 
Πλήρης διεύθυνση στην Κύπρο: 
Οδός και αριθµός .................................................. 
.......................................................................... 
Ταχ. Κώδικας, Πόλη, Χωριό / Επαρχία 
......................................................................... 
 

 
Αριθµός Εγγραφής ΦΠΑ 
 

Τηλέφωνο.......................................................... Λεπτοµέρειες του Καινούριου Μεταφορικού Μέσου 
Μόνιµο/Προσωρινό(∆ιαγράψετε ότι δεν εφαρµόζεται) 
 
Πλήρης ∆ιεύθυνση στο Κράτος µέλος προορισµού 
......................................................................... 
......................................................................... 
........................................................................ 

 
Αυτοκίνητο     Πλοίο      
 
Αεροπλάνο      
 
 
Κατασκευή   .......................................................... 

Τηλέφωνο....................................................... 
Μόνιµο/Προσωρινό(∆ιαγράψετε ότι δεν εφαρµόζεται) 
 
Σηµειώστε ανάλογα: 

Κάτοικος Κύπρου             Ξένος επισκέπτης 
 

               
 

Κράτος µέλος του προορισµού του καινούριου 
µεταφορικού µέσου, όπου θα καταβληθεί ο φόρος. 
..........................................................................................

Τύπος          ................................................. 
Χρώµα        ................................................... 
Αριθµός εγγραφής ......................................... 
Αριθµός µηχανής  .......................................... 
Αριθµός πλαισίου/ κύτους/ πλαισίου αεροσκάφους  
....................................................................... 
Αριθµός και ηµεροµηνία τιµολογίου 
...................................................................... 
Ηµεροµηνία παράδοσης................................... 
Τιµή αγοράς.................................................... 
 

∆ηλώνω ότι: 
• Έχω γνώση της σχετικής νοµοθεσίας· 
• Προτίθεµαι να µετακινήσω το καινούριο 

µεταφορικό µέσο που περιγράφεται στο έντυπο 
αυτό από τη ∆ηµοκρατία στο Κράτος µέλος 
προορισµού το οποίο έχω δηλώσει πιο πάνω. 

• Προτίθεµαι να ειδοποιήσω τις αρµόδιες αρχές 
του Κράτους µέλους προορισµού για την απόκτηση 
του καινούριου µεταφορικού µέσου και να καταβάλω 
τον οφειλόµενο ΦΠΑ εκεί. 

• Αντιλαµβάνοµαι ότι αν δεν µετακινήσω το 
καινούριο µεταφορικό µέσο που περιγράφεται πιο 
πάνω από τη ∆ηµοκρατία εντός δέκα εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης, θα 
υπόκειται σε δήµευση και θα καταστούν οφειλόµενοι 
όλοι οι σχετικοί φόροι. 

• Οι πληροφορίες που έδωσα πιο πάνω είναι 
ορθές. 

 
Υπογραφή......................................................... 
Ηµεροµηνία..................................................... 

∆ηλώνω ότι: 
• Το καινούριο µεταφορικό µέσο που 

περιγράφεται πιο πάνω πληροί τον ορισµό που 
δίνεται στην περί ΦΠΑ Νοµοθεσία: 

• Όλες οι πληροφορίες που δίνονται πιο πάνω 
είναι ορθές. 

 
Πλήρες όνοµα ................................................ 
Υπογραφή ...................................................... 
Ηµεροµηνία .................................................... 
 

Ιδιότητα του υπογράφοντα:   
Αυτοτελώς εργαζόµενος/ συνέταιρος/ διευθυντής/ 

γραµµατέας εταιρείας /εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο – 
διαγράψετε ότι δεν εφαρµόζετε. 

 

 

 

 
ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  
ΑΞΙΑΣ 
 

CΥ

 
ΕΝΤΥΠΟ  ΦΠΑ 111 
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                                                                            Σηµειώσεις 
 
Το έντυπο αυτό πρέπει να συµπληρώνεται µόνο για τις µετακινήσεις Καινούριων Μεταφορικών 
Μέσων σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρόσωπα µη εγγεγραµµένα στο 
Μητρώο ΦΠΑ 
 
«Καινούριο µεταφορικό µέσο» αποτελεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα όταν προορίζεται για τη 
µεταφορά προσώπων ή αγαθών –  

 Πλοίο µήκους όχι λιγότερου από 7,5 µέτρα 
 Αεροσκάφος βάρους απογείωσης όχι λιγότερο των 1550 κιλών 
 Μηχανοκίνητο όχηµα το οποίο έχει κινητήρα κυβισµού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή 

έχει κατασκευαστεί ή προσαρµοστεί να κινείται ηλεκτρικά µε ισχύ άνω των 7,2 Kw. 
 

Οχήµατα τα οποία δεν προορίζονται για χρήση σε δηµόσιους δρόµους και τα αερόστατα δεν θεωρούνται 

µεταφορικά µέσα. 

 
Πλοίο ή αεροσκάφος είναι καινούριο αν- 

 Έχει παρέλθει περίοδος µεγαλύτερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης 
θέσης του σε κυκλοφορία ή 

 Έχει πραγµατοποιήσει πλεύση ή ανάλογα πτήση από την ηµεροµηνία της πρώτης θέσης 
του σε κυκλοφορία άνω – 

των 100 ωρών στην περίπτωση πλοίου 
των 40 ωρών στην περίπτωση αεροσκάφους. 

 
Μηχανοκίνητο χερσαίο όχηµα είναι καινούριο αν- 

 ∆εν έχει παρέλθει περίοδος µεγαλύτερη των έξι µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης 
θέσης του σε κυκλοφορία ή 

 ∆εν έχει διανύσει άνω των 6000 χιλιοµέτρων απόσταση. 
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες για τη συµπλήρωση του εντύπου αυτού µπορείτε να 
αποταθείτε στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ, Γωνία Μιχ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου, 1096 
Λευκωσία ή στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): headquarters@vat.mof.gov.cy . 
 
Οδηγίες για τον πωλητή: 
 
Όταν συµπληρωθεί το έντυπο αυτό: 
 

• Να στείλετε το αρχικό στη διεύθυνση: Υπηρεσία ΦΠΑ 
             1471 Λευκωσία 

• Να δώσετε το πρώτο αντίγραφο στον αγοραστή· 
• Να κρατήσετε το δεύτερο αντίγραφο στα αρχεία σας· 
• Να επισυνάψετε το τρίτο αντίγραφο µε την αίτηση σας για αριθµό εγγραφής (αυτό 

εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που το καινούργιο µεταφορικό µέσο είναι 
αυτοκίνητο). 

 
Οδηγίες για τον αγοραστή 
 

- Οφείλετε να µετακινήσετε το Καινούριο Μεταφορικό Μέσο από τη ∆ηµοκρατία στο Κράτος 
µέλος του προορισµού εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης.   

- Οφείλετε να ενηµερώσετε αµέσως την Υπηρεσία ΦΠΑ, αν αποφασίσετε να µην µετακινήσετε 
το καινούριο µεταφορικό µέσο από τη ∆ηµοκρατία στο Κράτος µέλος προορισµού εντός 
περιόδου δέκα εργάσιµων ηµερών.  

 
Ο προµηθευτής θα σας δώσει αντίγραφο του εντύπου, το οποίο πρέπει να τηρείτε για να το 
παρουσιάσετε στη φορολογική αρχή του Κράτους µέλους του προορισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1) 
∆ΗΛΩΣΗ ΑΦΙΞΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 
DECLARATION OF THE ARRIVAL OF MEANS OF TRANSPORT AND OTHER GOODS SUBJECT TO EXCISE DUTY 
 
      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
      PARTICULARS OF PERSON 
 

 Όνοµα /Name: ....................................................................................................……........................................................... 

Αρ. Εγγραφής Φ.Π.Α. /,Αρ. Εγγραφής Εταιρείας / Α.∆.Τ. / ∆ιαβατήριο και χώρα έκδοσης τους/ VAT Registration No./Company 

Reg.No.  / I.C. No. / Passport No. and country  of  issue :..……………………………………………………... 

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

Πλήρης ∆ιεύθυνση στη ∆ηµοκρατία / Full Address in the Republic: ....................................................................................... 

 Αρ. Τηλεφώνου / Telephone No.: ..............................……………………………………………………………………………... 

Πλήρης ∆ιεύθυνση σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Full address in other member state of the E.U.: 

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

 Αρ. Τηλεφώνου / Telephone No.:  ..........……………………………………………………………………………....................... 

      
Ιδιότητα προσώπου που υποβάλλει την δήλωση: 
Particulars of the person submitting the declaration. 
        Ιδιοκτήτης /  Παραλήπτης /  Νόµιµος αντιπρόσωπος /  Μεταφορέας /  
       Proprietor/Owner               Receiver                                 Legal representative                           Carrier 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

      PARTICULARS OF MEANS OF TRANSPORT AND OTHER PRODECTS SUBJECT TO EXCISE DUTY  
1. Μεταφορικά µέσα / Means of Transport 

 (α) Είδος µεταφορικού µέσου /  Type of means of transport:       

                                                                   Kαινούριο  /  new                          Μεταχειρισµένο /  used      

           Μηχανοκίνητο όχηµα /                            Πλοίο /                                        Αεροσκάφος /    
           Motor vehicle                                               Ship                                                Aircraft 

(β) Κατασκευή / Make ………................................................................................................................................. 

(γ) Μοντέλο/ Model...............................................................…............................................................................. 

(δ) Αρ. Πλαισίου / Chassis No.: ………………....................................................................…............................... 

(ε) Αρ. Μηχανής / Engine No.: ............................................................................................................................. 

(στ) Αρ. Εγγραφής και ηµερ. εγγραφής/ Registration No.and date of registration: 
................................................................................................................……………………………………… 

(ζ) Κράτος-µέλος προέλευσης / Member state of departure: ……………………………………………………….. 

(η) Ηµεροµηνία άφιξης / Date of arrival: ............................................................................................................... 

(θ)        Αρ. χιλιοµέτρων/No. of Kilometres …………………………………………………………………………………. 

* (i) Χρόνος απόκτησης και αξία / Acquisition Date and value: ……………………………………………………….. 

* (ια) Όνοµα και ∆ιεύθυνση προµηθευτή / Name and Address of supplier: ……………………………………….….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης εκτός των µεταφορικών µέσων / Other products liable to excise duty 
other than means of transport: 

(α) Περιγραφή / Description: .................................................................................................................................. 

(β) Ποσότητα / Quantity: ........................................................................................................................................ 

(γ) Αξία CIF/ CIF Value: ……................................................................................................................................. 

(δ) Κράτος µέλος  προέλευσης / Member State of departure: ............................................................................. 

(στ) Ηµεροµηνία άφιξης / Date of arrival: ............................................................................................................... 

 
 
*  Μόνο για καινούρια µεταφορικά µέσα.  / Only for new means of transport. 

1 

2 

3 



 10

∆ΗΛΩΣΗ / DECLARATION 

Εγώο/η  / I ............................................................…………………….........................................................................……...... 
 (Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) / (Full name to be completed in CAPITAL LETTERS) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε επισυνηµµένο 
έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς / solemly  declare that all the information contained in this or any supporting document   
is true and correct. 
 
∆ηλώνω επίσης ότι σκοπεύω σε σχέση µε τα πιο πάνω µεταφορικά µέσα /προϊόντα που υπόκεινται σε ΦΚ/  
I further  declare that  as regards the above means of transport/other  products subject to excise duty: 

- να θέσω σε ανάλωση µε καταβολή του ΦΚ και/ή Φ.Π.Α. /µε απαλλαγή από ΦΚ και/ή Φ.Π.Α. µέσα σε δέκα εργάσιµες 
ηµέρες/to clear for home use on payment of excise duty and/or VAT/ under relief of excise duty and/or VAT within ten 
working days  

- να εναποθέσω σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες / to place in a customs 
warehouse within ten working days  

- να επαναποστείλω σε άλλο Κράτος µέλος µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες/ to send back to another member  State 
within ten working days  

- να εξαγάγω µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες/to export within ten working days  
 
 
 
Υπογραφή / Signature: ............................................................ 
Ηµεροµηνία / Date: ........................................................ 

 
 

Για υπηρεσιακή χρήση µόνο / For Departmental use only 
ΜΕΡΟΣ Α  
 

Τελωνείο Υποβολής της ∆ήλωσης:  ...................................................……………………………………………………….. 

Αύξων Αριθµός Καταχώρησης: …………………………….…….. 

 

 

Παρατηρήσεις : ...............................................................……….............. 

……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

Ηµεροµηνία: ..……………............................ 

       .......…………………................................. 
                                                     Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   

 
ΜΕΡΟΣ Β  

∆ιευθέτηση µεταφορικών µέσων/άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦ  / Στοιχεία διευθέτησης:  

 Θέση σε ανάλωση: 

 µε καταβολή φόρου κατανάλωσης    

 µε καταβολή Φ.Π.Α.    

 µε απαλλαγή  από Φ.Κ. και/ή Φ.Π.Α.  

 Εναπόθεση σε αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης   

 Επαναποστολή σε άλλο κράτος µέλος    

 Εξαγωγή    

    

  

Ηµεροµηνία: ...................................... .......…………………................................. 
                                                                Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   

 

4 

5 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
  



 11
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 

1. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο πλησιέστερο Τελωνείο εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία άφιξης από άλλο Κράτος 
µέλος των: 

  προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (περιλαµβανοµένων και µεταφορικών µέσων)  
 Καινούριου πλοίου ή αεροσκάφους από µη υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο. 

 Αν µεσολαβεί αργία, η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκπνοή της προθεσµίας των 24 ωρών 
 This declaration should be submitted to the nearest Customs office within 24 hours from the date of arrival from another 
member State of: 

 products  subject to excise duty (including means of transport) 
 new  ship or aircraft by a non taxable for VAT purposes person. 

  In the event of a holiday, this declaration is submitted on the first working day after  the expiry of the 24 hours. 
2. Ο φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα που υπόκεινται σε τέτοιο φόρο και ο Φ.Π.Α. στα µηχανοκίνητα οχήµατα που 

αποκτώνται από µη υποκείµενο ή από υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο καθώς και ο Φ.Π.Α. στα καινούρια πλοία ή 
αεροσκάφη που αποκτώνται από µη υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο  καταβάλλεται σε οποιοδήποτε Τελωνείο το 
αργότερο σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία εισόδου τους στη ∆ηµοκρατία, εκτός αν εντός της πιο πάνω 
προθεσµίας  
Excise duty on goods subject to such duty and VAT on new motorized land vehicles acquired by a non taxable or a 
taxable for VAT purposes person and new ships or aircrafts acquired by a non taxable for VAT purposes person   is 
payable to any Customs office at the latest ten working days after the date of entry into the Republic, except in instances 
when, within the period stated above, these are:  
(α) εναποτεθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης / placed in a customs warehouse· 
(β) επαναποσταλούν σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης / dispatched to other member states of the 

European Union· 
(γ) εξαχθούν σε τρίτες χώρες / exported to third countries· 
(δ) παραµείνουν προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Κανονισµούς 

που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο / remain temporarily in the Republic under such terms and conditions that 
the Council of Ministers may determine. 

3.  Προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης είναι τα προϊόντα τα οποία αποστέλλονται στη ∆ηµοκρατία από Κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτηµα του περί Φόρων Κατανάλωσης 
Νόµου του 2004 / Products subject to excise duty are those  products which are sent to the Republic by other member 
states of the European Union as specified in the Fourth Schedule of the Excise Law of 2004. 
 

4. Στην περίπτωση µεταφοράς από άλλο Κράτος µέλος πέραν του ενός µεταφορικού µέσου να επισυνάπτεται συµπληρωµατική 
κατάσταση µε όλα τα επί µέρους στοιχεία της παραγράφου 3.1.(β) – (ια) / In case you transport  from another member 
state more than one means of transport, a supplementary list containing all  the details mentioned in paragraphs 3.1(b) 
– (ia), must be submitted. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
(όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2) 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΦΠΑ 110                                                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                                                                                  ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

                                                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ                               
                                                                         1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ                                            
                                                                                                                       

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
 
 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: 
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 

  
Ονοµατεπώνυµο…………………………………………………………………… 
 
Πλήρης διεύθυνση…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
 
Αρ. Τηλεφώνου…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 
Πληροφορίες αγοράς καινούριου µεταφορικού µέσου 
 
Όνοµα και διεύθυνση προµηθευτή…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Η τιµή που πληρώθηκε από τον αγοραστή (χωρίς ΦΠΑ)………………………….. 
 
Το ποσό ΦΠΑ που πληρώθηκε…………………………………………………….. 
 
 
Πληροφορίες για την προτιθέµενη πώληση του καινούριου µεταφορικού µέσου 
 
Όνοµα και διεύθυνση προτιθέµενου αγοραστή…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
 
Κράτος µέλος στο οποίο το καινούριο µεταφορικό µέσο θα µεταφερθεί………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
Ηµεροµηνία της προτιθέµενης πώλησης……………………………………………. 
 
Τιµή πώλησης……………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  
ΑΞΙΑΣ 
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Στοιχεία του καινούριου µεταφορικού µέσου 
 
 Μηχανοκίνητο 

Όχηµα 
Πλοίο Αεροσκάφος 

Κατασκευή    
    
Χρώµα    
Αρ. Εγγραφής    
Αρ. Μηχανής    
Μήκος σε µέτρα -----------------------  ----------------------- 
Βάρος κατά την 
απογείωση 

----------------------- -----------------------  

Αρ. πλαισίου, 
κύτους ή πλαισίου 
αεροσκάφους 

   

Χιλιόµετρα από 
την πρώτη θέση 
του σε κυκλοφορία 

 ----------------------- ----------------------- 

Κυβικά εκατοστά ή 
ισχύς σε Kw 

 ---------------------- ----------------------- 

Ώρες χρήσης µετά 
την πρώτη θέση 
του σε κυκλοφορία 

----------------------   

 
Τόπος στη ∆ηµοκρατία όπου φυλάσσεται το καινούριο µεταφορικό µέσο 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ηµεροµηνίες και ώρες κατά τις οποίες το καινούριο µεταφορικό µέσο µπορεί να 
επιθεωρηθεί……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ποσό ΦΠΑ για το οποίο υποβάλλεται αίτηµα για επιστροφή 
………………………….………………………………………………………………………………
………….. 
 
Υπεύθυνη ∆ήλωση 
 
Εγώ ο/η ______________________________________________________________ 
              (συµπληρώστε το όνοµα σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
 
δηλώνω ότι οι πληροφορίες που συµπληρώθηκαν σε αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε 
οποιοδήποτε επισυνηµµένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς. 
 
Υπογραφή____________________________________________________________ 
 
Ηµεροµηνία_________________________ 
 
Σηµαντική σηµείωση: Η Υπηρεσία ΦΠΑ δεν µπορεί να προβεί σε επιστροφή ΦΠΑ πριν να εξετάσει 
τα αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς, της πληρωµής ΦΠΑ, της πώλησης και της πρόθεσης για  
µετακίνηση του καινούριου µεταφορικού µέσου από τη ∆ηµοκρατία. 
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Σηµειώσεις για συµπλήρωση του εντύπου αυτού. 
 
Το αίτηµα για επιστροφή ΦΠΑ πρέπει να υποβληθεί σε χρόνο που κυµαίνεται από 14 ηµέρες µέχρι 
ένα µήνα πριν την πραγµατοποίηση της παράδοσης του καινούριου µεταφορικού µέσου στα 
Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ, Τµήµα Τελωνείων, Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
Πριν την επιστροφή του ΦΠΑ οι λειτουργοί της Υπηρεσίας ΦΠΑ θα εξετάσουν τα ακόλουθα— 
 
-αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς (συνήθως τιµολόγιο αγοράς ή εισαγωγικό έγγραφο) 
-αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ΦΠΑ καταβλήθηκε για την αγορά  
-απόδειξη της πώλησης (συνήθως τιµολόγιο και πληρωµή) όπως και την πληρωθείσα τιµή 
-αποδεικτικά στοιχεία ότι το καινούριο µεταφορικό µέσο έχει µετακινηθεί σε άλλο Κράτος µέλος 
-αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ΦΠΑ  έχει πληρωθεί σε άλλο Κράτος µέλος. 
 
Το ποσό ΦΠΑ που θα επιστραφεί θα εξαρτηθεί από την αξία του καινούριου µεταφορικού µέσου 
κατά το χρόνο της παράδοσης, αλλά σε καµία περίπτωση η επιστροφή του ΦΠΑ δεν µπορεί να 
υπερβεί το ποσό του ΦΠΑ  που καταβλήθηκε κατά την αγορά του καινούριου µεταφορικού µέσου. 


