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ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το φυλλάδιο αυτό χωρίζεται σε δύο Μέρη: 

Το Πρώτο Μέρος, σας ενηµερώνει για την τήρηση των αρχείων Φ.Π.Α. 
Το ∆εύτερο Μέρος, είναι ένας σύντοµος οδηγός για τη συµπλήρωση της φορολογικής σας 
δήλωσης. 

 
Περισσότερα για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιεί ή 
λαµβάνει κάθε εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. πρόσωπο, και για το πότε επιβάλλει φόρο, ή 
πότε δικαιούται να πιστωθεί το φόρο που πλήρωσε, θα βρείτε στο ενηµερωτικό φυλλάδιο "Φόρος 
Εκροών — Φόρος Εισροών". 
 
II. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Φ.Π.Α. 
Η Νοµοθεσία περί Φ.Π.Α. δεν καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να κρατάτε τα αρχεία 
περί Φ.Π.Α., αλλά καθορίζει τι στοιχεία και ποια αρχεία θα πρέπει να τηρούνται. Τα αρχεία θα 
πρέπει να είναι συµπληρωµένα και πλήρως ενηµερωµένα και τα στοιχεία που χρησιµοποιήσατε 
για να συµπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να 
επιβεβαιώνονται εύκολα. 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα στοιχεία και αρχεία που πρέπει να τηρούνται, θα βρείτε στο 
ενηµερωτικό φυλλάδιο "Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων". 
 
1. Αρχεία Πωλήσεων 
Αν εκδίδετε φορολογικό τιµολόγιο για κάθε σας πώληση φυλάξτε ένα αντίγραφο και περάστε, είτε 
τα στοιχεία του κάθε τιµολογίου ξεχωριστά, είτε τα στοιχεία της συνοπτικής κατάστασης που έχετε 
ετοιµάσει στο ηµερήσιο βιβλίο πωλήσεων. Σηµειώστε ότι βάσει της Νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. τα 
φορολογικά σας τιµολόγια πρέπει να είναι αριθµηµένα διαδοχικά. 
 
Όταν καταγράφετε τα τιµολόγια σας, κρατείστε µια ξεχωριστή στήλη για το Φ.Π.Α. Η στήλη αυτή, 
θα αντιπροσωπεύει τον φόρο εκροών σας. 
 
Αν ο πελάτης σας είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., θα πρέπει να του εκδώσετε 
φορολογικό τιµολόγιο για τις αγορές που έχει πραγµατοποιήσει από σας, ώστε να µπορεί να 
πιστωθεί, ή να του επιστραφεί ο φόρος που του έχετε επιβάλει. 
 
Αν χρησιµοποιείτε κάποιο Σχέδιο για τους Λιανοπωλητές, θα πρέπει να καταγράφετε τις συνολικές 
ακαθάριστες εισπράξεις σας καθηµερινά. Όταν το κάνετε αυτό, να θυµάστε ότι στις ακαθάριστες 
εισπράξεις σας, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και τα ποσά που εισπράξατε µέσω επιταγών ή 
πιστωτικών καρτών καθώς και τα τυχόν ποσά που πήρατε από το ταµείο σας. 
 
Ανεξάρτητα αν χρησιµοποιείτε ή όχι τα Σχέδια για τους Λιανοπωλητές, θα πρέπει να θυµάστε ότι 
επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και τα ακόλουθα: 

• πωλήσεις αγαθών στους υπαλλήλους σας 
• πωλήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης σας (π.χ. εξοπλισµός γραφείου, 

εµπορικά οχήµατα κλπ) 
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• πωλήσεις αχρήστων µετάλλων ή άλλων αχρήστων υλικών 
• πωλήσεις από καντίνες της επιχείρησης στους υπαλλήλους σας, ή πωλήσεις από 

αυτόµατες µηχανές 
• πωλήσεις από µηχανές ψυχαγωγίας (παιχνίδια βίτεο, φλίππερς κλπ) 
• ενοίκιο ή δανεισµός αγαθών σε κάποιον άλλο 
• δώρα που η συνολική τους αξία σ' ένα χρόνο υπερβαίνει το 0.75% των συνολικών σας 

ακαθάριστων εσόδων 
• η συνολική αξία αγαθών που πωλήθηκαν, για τα οποία η παράδοση πραγµατοποιήθηκε 

χωρίς χρηµατική αντιπαροχή ή µε επιµέρους ανταλλαγή µε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες 
• αγαθά τα οποία εσείς ή η οικογένεια σας, πήρατε από την επιχείρηση για δική σας χρήση 
• προµήθεια που πήρατε για την πώληση αγαθών εκ µέρους άλλων 
• οποιοδήποτε άλλο φορολογητέο εισόδηµα της επιχείρησης, έστω και αν είναι από 

δευτερεύουσα απασχόληση. 
 
Να θυµάστε ότι αν έχετε επιστροφές αγαθών από τους πελάτες σας, θα πρέπει να εκδίδετε 
πιστωτικές σηµειώσεις και να τις καταχωρείτε, στο αρχείο πωλήσεων σας. Ο Φ.Π.Α., σε πιστωτικές 
σηµειώσεις που εκδώσατε, θα ελαττώσει το συνολικό ποσό του φόρου που θα πληρώσετε µέσα 
στη φορολογική περίοδο που αντιστοιχεί. 
 
2. Αρχεία Αγορών 
Επειδή τα τιµολόγια αγορών σας έχουν διαφορετικές αριθµήσεις λόγω του ότι προέρχονται από 
διαφορετικούς προµηθευτές, σας συµβουλεύουµε να τα αριθµείτε όταν τα παραλαµβάνετε και να 
τα καταχωρείτε µε αυτή την αρίθµηση στο βιβλίο αγορών σας. Όταν καταγράφετε τα τιµολόγια 
αυτά, κρατείστε µια ξεχωριστή στήλη για το Φ.Π.Α. Η στήλη αυτή, θα αντιπροσωπεύει το φόρο 
εισροών σας. 
 
Να θυµάστε ότι, για να δικαιούστε πίστωση του Φ.Π.Α. που πληρώσατε στις αγορές σας, θα 
πρέπει: 

• να έχετε στην κατοχή σας, τα αντίστοιχα φορολογικά τιµολόγια από τους προµηθευτές 
σας και 

• οι αγορές πρέπει να έγιναν για σκοπούς της επιχείρησης σας. 
 
∆εν δικαιούστε πίστωση του φόρου που έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες για: 

• την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητη ιδιοκτησία 
• δεξιώσεις, ψυχαγωγία και φιλοξενία γενικά  
• στέγαση, τροφή, ποτά, µετακίνηση και ψυχαγωγία για σας ή για το προσωπικό σας 
• καπνοβιοµηχανικά προϊόντα και οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός εάν είναι για µεταπώληση) 
• επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µέχρι και εννέα (9) θέσεων, περιλαµβανοµένου και 

του οδηγού, σκάφη ή αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή 
αθλητισµό 

• καύσιµα, επισκευή, συντήρηση και κυκλοφορία γενικά των πιο πάνω επιβατικών 
αυτοκινήτων, σκαφών και αεροσκαφών. 

 
Αν σας εκδίδουν πιστωτικές σηµειώσεις οι προµηθευτές σας, θα πρέπει να τις καταχωρείτε στο 
αρχείο αγορών σας. Ο Φ.Π.Α., σε πιστωτικές σηµειώσεις που σας έχουν εκδώσει, θα ελαττώσει το 
συνολικό ποσό για το οποίο δικαιούστε πίστωση του φόρου, στη φορολογική περίοδο που πήρατε 
τις πιστωτικές σηµειώσεις. 
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Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αν πραγµατοποιείτε παράλληλα µε τις φορολογητέες σας 
παραδόσεις ή παροχές και εξαιρούµενες παραδόσεις ή παροχές, τότε πιθανόν να µην δικαιούστε 
πίστωση όλου του φόρου εισροών σας, επειδή θεωρείστε "µερικώς εξαιρούµενοι". Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στο ενηµερωτικό φυλλάδιο "Μερική εξαίρεση". 
 
3. Πραγµατοποιείτε Εισαγωγές; 
Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται κατά την εισαγωγή των αγαθών, ή κατά την έξοδο τους από κάποιο ειδικό 
Τελωνειακό καθεστώς (π.χ. αποθήκη αποταµίευσης), όπως γίνεται και για την επιβολή των 
δασµών και λοιπών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την Τελωνειακή Νοµοθεσία. Για να 
µπορείτε να περιλάβετε το φόρο που πληρώσατε κατά τον τελωνισµό των αγαθών στο φόρο 
εισροών σας και να δικαιούστε να τον πιστωθείτε θα πρέπει να έχετε αντίγραφο της διασάφησης 
εισαγωγής, πιστοποιηµένο από το Τµήµα Τελωνείων. 
 
Ορισµένες υπηρεσίες που λαµβάνετε από πρόσωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό και που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου, θεωρούνται ότι παρέχονται από εσάς και κατά συνέπεια 
πρέπει να περιληφθούν στις εκροές σας και να αποδώσετε φόρο εκροών για τις υπηρεσίες αυτές. 
Ταυτόχρονα βέβαια ο φόρος αυτός θεωρείται σαν φόρος εισροών σας και έχετε το δικαίωµα να τον 
πιστωθείτε, στην έκταση που δικαιούστε. Χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που 
πραγµατοποιείτε και εξαιρούµενες παραδόσεις. Σε τέτοια περίπτωση σας συνιστούµε να 
συµβουλευτείτε το ενηµερωτικό φυλλάδιο "Μερική εξαίρεση". 
 
4.  Πραγµατοποιείτε Εξαγωγές; 
Θα πρέπει να καταχωρούνται στα αρχεία σας, όλα τα στοιχεία των εξαγωγών σας. Οι εξαγωγές 
αγαθών υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή µόνο αν έχετε αποδεικτικά στοιχεία για τις εξαγωγές 
σας, όπως πιστοποιηµένο έγγραφο εξαγωγής από το Τµήµα Τελωνείων. 
 
5. Λογαριασµός Φ.Π.Α. και Αρχεία της Επιχείρησης σας. 
Ο "Λογαριασµός Φ.Π.Α." είναι απλώς µια περίληψη των ολικών ποσών του φόρου εκροών σας και 
του φόρου εισροών σας για κάθε φορολογική περίοδο. Το µόνο που χρειάζεται να κάµνετε είναι 
περιοδικά να προσθέτετε το ποσό του Φ.Π.Α. που φαίνεται στα διάφορα έγγραφα και βιβλία που 
τηρείτε και να µεταφέρετε τα ολικά τους στο "Λογαριασµό Φ.Π.Α." κάτω από διάφορες 
επικεφαλίδες όπως π.χ. 
 
Φ.Π.Α. που δύναται να πιστωθεί Φ.Π.Α πληρωτέος 
(Φόρος Εισροών) (Φόρος Εκροών) 
• Αγορές • Πωλήσεις 
• Εισαγωγές • Εισαγωγές υπηρεσιών 
• Λάθη σε προηγούµενες • Λάθη σε προηγούµενες 
 Φορολογικές ∆ηλώσεις  Φορολογικές ∆ηλώσεις 
• Απαλλαγή χρεών µη εισπράξιµων • Αυτοπαραδόσεις 
• Αναπροσαρµογή Ειδικού Σχεδίου • Αναπροσαρµογή Ειδικού Σχεδίου 
 Λιανοπωλητών Γ'  Λιανοπωλητών Γ' 
 
Το "Λογαριασµό Φ.Π.Α.", µαζί µε όλα τα σχετικά βιβλία και αρχεία της επιχείρησης σας, πρέπει να 
τα φυλάγετε για επτά (7) τουλάχιστον χρόνια εκτός εάν ο Έφορος Φ.Π.Α. µε σχετική ειδοποίηση 
του, ορίσει διαφορετικά. 
 
Ο όρος "Βιβλία και Αρχεία της επιχείρησης" (business records), περιλαµβάνει: 
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• τα δελτία παραγγελιών και τα δελτία παραλαβής 
• την αλληλογραφία που αφορά την επιχείρηση σας 
• τα βιβλία αγορών και πωλήσεων 
• το ταµείο και άλλα λογιστικά βιβλία 
• τα τιµολόγια αγορών και αντίγραφα των τιµολογίων πώλησης 
• τα στοιχεία για τις ηµερήσιες εισπράξεις, όπως οι κορδέλλες των ταµειακών µηχανών 
• τους ετήσιους λογαριασµούς περιλαµβανοµένου του λογαριασµού κερδοζηµιών και τον 

ετήσιο ισολογισµό 
• τα έγγραφα που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές 
• τις τραπεζικές καταστάσεις και τα δελτία καταθέσεων 
• το Λογαριασµό Φ.Π.Α. 
• τις χρεωστικές ή πιστωτικές σηµειώσεις που δίδετε ή παίρνετε 
• τα διάφορα έγγραφα ή πιστοποιητικά που αφορούν ειδικές ρυθµίσεις όπως π.χ. οι 

παραδόσεις προς τις Αρχές των Αγγλικών Βάσεων. 
 
Πρέπει να φροντίζετε, όπως τα πιο πάνω έγγραφα και αρχεία της επιχείρησης σας, τίθενται στη 
διάθεση των Λειτουργών της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. κατά τη διάρκεια των επισκέψεων που θα σας 
κάνουν. 
 
Περισσότερα για τα πιο πάνω θέµατα, θα βρείτε στα ενηµερωτικά φυλλάδια "Τήρηση Βιβλίων και 
Αρχείων" και "Επισκέψεις από Λειτουργούς της Υπηρεσίας Φ.Π.Α." 
 
 
III. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ∆ΗΛΩΣΗ 
Η φορολογική σας δήλωση πρέπει ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
(Θεµ. ∆έρβη 46, Λευκωσία) το αργότερο µέχρι τη δέκατη µέρα µετά το τέλος του µήνα που 
ακολουθεί το τέλος της φορολογικής σας περιόδου. 
 
Γι' αυτό φροντίστε να αποστείλετε έγκαιρα τη δήλωση σας για να αποφύγετε τυχόν χρηµατικές 
επιβαρύνσεις και άλλες ποινές που προνοεί η Νοµοθεσία περί Φ.Π.Α. 
 
Στο Παράρτηµα του φυλλαδίου αυτού δίδεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που θα σας 
αποστέλλεται στο τέλος κάθε φορολογικής περιόδου. 
 
Πιο κάτω δίνονται επεξηγηµατικές σηµειώσεις που θα σας βοηθήσουν να συµπληρώσετε ορθά τη 
φορολογική σας δήλωση: 
 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ 

• Μην αλλάζετε τα στοιχεία και λεπτοµέρειες που βρίσκονται στη δήλωση σας. Αν για 
παράδειγµα η διεύθυνση είναι λανθασµένη, εσώκλειστε επιστολή µαζί µε τη δήλωση σας 
δίνοντας την νέα σας διεύθυνση. 

• Γράφετε ευανάγνωστα. 
• Σε κάθε τετράγωνο γράφετε το ποσό που αντιστοιχεί ή το Ο (µηδέν). Εάν κάνετε λάθος 

διαγράψτε το και γράψτε το σωστό ποσό υπογράφοντας µε τα αρχικά σας. 
• Συµπληρώστε όλα τα στοιχεία που ζητά η δήλωση. Μην γράψετε οτιδήποτε άλλο πάνω 

στο έντυπο της φορολογικής σας δήλωσης. 
• Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνοµα σας, να υπογράψετε το έντυπο της φορολογικής σας 
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δήλωσης, να γράψετε την ηµεροµηνία και την ιδιότητα του προσυπρογράφοντος δηλ. αν 
είστε αυτοτελώς εργαζόµενος, συνέταιρος, διευθυντής ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

 
 
6.  ΜΕΡΟΣ Α 
Τετράγωνο 1 
Γράψτε σ' αυτό το τετράγωνο τη συνολική αξία, χωρίς φόρο, όλων των πωλήσεων (αγαθών ή 
υπηρεσιών) που έχετε πραγµατοποιήσει αυτή τη φορολογική περίοδο και που επιβαρύνονται µε 
θετικό συντελεστή, µε µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται από την επιβολή φόρου. Ως 
πωλήσεις θεωρούνται οι πωλήσεις εµπορευµάτων ή υπηρεσιών, ενοικιάσεις κινητών ή ακινήτων, 
δηλαδή το σύνολο του κύκλου εργασιών σας (τζίρος) που έχετε πραγµατοποιήσει αυτή την 
περίοδο. Επίσης να συµπεριλάβετε και την αξία των υπηρεσιών που λάβατε από το εξωτερικό αν 
οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Ν. 246/90. 
 
Τετράγωνο 2 
Γράψτε σ' αυτό το τετράγωνο τη συνολική αξία των πωλήσεων (αγαθών ή υπηρεσιών) που έχετε 
πραγµατοποιήσει αυτή τη φορολογική περίοδο και που επιβαρύνονται µε µηδενικό συντελεστή 
(συµπεριλαµβανοµένων και των εξαγωγών). Οι πωλήσεις αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα II 
του Ν. 246/90 (π .χ. τρόφιµα, φάρµακα, παιδικά ρούχα και παπούτσια κλπ). Σηµειώστε ότι το ποσό 
αυτό το έχετε ήδη συµπεριλάβει και στο τετράγωνο 1. 
 
Τετράγωνο 3 
Γράψτε σ' αυτό το τετράγωνο το φόρο που αναλογεί στις πωλήσεις (αγαθών ή και υπηρεσιών) που 
έχετε πραγµατοποιήσει αυτή την περίοδο. 
 
Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε το φόρο για οποιεσδήποτε πιστωτικές σηµειώσεις που έχετε εκδώσει 
αυτή την περίοδο και που αφορούν πωλήσεις που επιβαρύνονται µε θετικό συντελεστή, καθώς 
επίσης να συµπεριλάβετε το φόρο που αναλογεί στις υπηρεσίες που δυνατό να έχετε λάβει από το 
εξωτερικό (αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Ν.246/90). Συµπεριλάβετε επίσης οποιαδήποτε 
ποσά που αντιπροσωπεύουν θετικές ή αρνητικές καταχωρήσεις στη µερίδα του καταβλητέου 
φόρου του Λογαριασµού Φ.Π.Α. αυτής της περιόδου, αφαιρώντας ή προσθέτοντας τα αντίστοιχα 
ποσά ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

Προσοχή 
Το συνολικό ποσό που θα γράψετε σ' αυτό το τετράγωνο πρέπει να είναι ίσο µε το ολικό 
ποσό που φαίνεται στη µερίδα του καταβλητέου φόρου του Λογαριασµού Φ.Π.Α. που 
αφορά αυτή τη φορολογική περίοδο. 

 
Τετράγωνο 4 
Σηµειώστε τη συνολική αξία, χωρίς φόρο, όλων των αγορών (αγαθών ή και υπηρεσιών) που έχετε 
πραγµατοποιήσει για τους σκοπούς της επιχείρησης σας αυτή την περίοδο και που επιβαρύνονται 
µε θετικό συντελεστή, µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται από το φόρο. Συµπεριλάβετε επίσης 
την αξία των αγαθών που έχουν τελωνιστεί σ' αυτή την περίοδο και την αξία των υπηρεσιών που 
λάβατε από το εξωτερικό (αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Ν.246/90). Μη συµπεριλάβετε 
µισθούς και ηµεροµίσθια, εισφορές στα διάφορα ταµεία, δωρεές χρηµάτων, τόκους, µερίσµατα, 
φόρους και άλλα έξοδα που δεν αποτελούν παράδοση ή παροχή για τους σκοπούς της 
επιχείρησης σας. 
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Προσοχή 
Μην συµπεριλάβετε την αξία των εισαγοµένων αγαθών πριν τον τελωνισµό τους δηλ. 
ενόσω παραµένουν στις Τελωνειακές αποθήκες ή σε αποθήκες αποταµίευσης. 

 
Τετράγωνο 5 
Το τετράγωνο αυτό να µείνει κενό. 
 
Τετράγωνο 6 
Γράψτε σ' αυτό το τετράγωνο το ποσό του φόρου που σας χρέωσαν οι προµηθευτές σας για τις 
αγορές που έχετε πραγµατοποιήσει αυτή την περίοδο, έστω και αν δεν το έχετε πληρώσει και το 
φόρο που πληρώσατε για τις εισαγωγές αγαθών. Για να συµπεριλάβετε όµως αυτό το ποσό, 
πρέπει να κατέχετε φορολογικό τιµολόγιο µε ηµεροµηνία που εµπίπτει σ' αυτή τη φορολογική 
περίοδο (για αγορές που επιβαρύνονται µε θετικό συντελεστή) και τελωνειακά έγγραφα που 
αποδεικνύουν την πληρωµή του φόρου σ' αυτή την περίοδο για εισαγωγές αγαθών. Επίσης 
µπορείτε να συµπεριλάβετε το φόρο που αναλογεί σε υπηρεσίες που λάβατε από το εξωτερικό. 
 
Μην ξεχνάτε όµως ότι το ποσό που µπορείτε να συµπεριλάβετε σ' αυτό το τετράγωνο είναι µόνο το 
ποσό του φόρου εισροών που επιτρέπεται να πιστωθεί σύµφωνα µε το Νόµο. Επίσης αφαιρέστε 
από το φόρο εισροών που διεκδικείτε, το φόρο που αναλογεί σε οποιεσδήποτε πιστωτικές 
σηµειώσεις που έχετε λάβει από τους προµηθευτές σας σ' αυτή τη φορολογική περίοδο. 
 
Σ' αυτό το τετράγωνο µπορείτε να συµπεριλάβετε και οποιοδήποτε ποσό φόρου εισροών το οποίο 
δυνάµει των Περί Φ.Π.Α. (Απαλλαγή Χρεών µη Εισπράξιµων) Κανονισµών του 1991 δύναται να 
επιστραφεί όπως και οποιαδήποτε ποσά που αντιπροσωπεύουν θετικές ή αρνητικές καταχωρήσεις 
στη µερίδα του φόρου που δύναται να πιστωθεί στο Λογαριασµό Φ.Π.Α., αυτής της περιόδου, 
αφαιρώντας ή προσθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

Προσοχή 
Το συνολικό ποσό που θα γράψετε σ' αυτό το τετράγωνο πρέπει να είναι ίσο µε το ολικό 
ποσό που φαίνεται στη µερίδα του φόρου που δύναται να πιστωθεί στο Λογαριασµό 
Φ.Π.Α., αυτής της περιόδου. 

 
Τετράγωνο 7 
Αν το ποσό στο τετράγωνο (3) είναι µεγαλύτερο από το ποσό στο τετράγωνο (6) γράψτε τη 
διαφορά σ' αυτό το τετράγωνο. 
 
Τετράγωνο 8 
Αν το ποσό στο τετράγωνο (6) είναι µεγαλύτερο από το ποσό στο τετράγωνο (3) γράψτε τη 
διαφορά σ' αυτό το τετράγωνο. 
 
Τετράγωνο 10 
Γράψτε σ' αυτό το τετράγωνο το ποσό που φαίνεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στην τελευταία 
κατάσταση λογαριασµού (Έντυπο Φ.Π.Α. 9) που σας έχει αποσταλεί. 
 
Τετράγωνο 11 
Αν το ποσό στο τετράγωνο (7) είναι µεγαλύτερο από το ποσό στο τετράγωνο (10) γράψτε τη 
διαφορά σ' αυτό το τετράγωνο. Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε στον Έφορο γι' αυτή 
τη φορολογική περίοδο µέσω οποιασδήποτε Τράπεζας ή Συνεργατικού Ιδρύµατος που 
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συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
 
Τετράγωνο 12 
Αν το ποσό στο τετράγωνο (10) είναι µεγαλύτερο από το ποσό στο τετράγωνο (7) γράψτε τη 
διαφορά στο τετράγωνο αυτό. Σε περίπτωση που δεν εµφαίνεται οποιοδήποτε ποσό στο 
τετράγωνο (7), τότε καταχωρείστε στο τετράγωνο (12) το άθροισµα των ποσών που εµφαίνονται 
στα τετράγωνα (8) και (10). Αν ολόκληρο ή µέρος του ποσού αυτού δύναται να επιστραφεί γιατί 
αφορά τις περιπτώσεις που εµφαίνονται στα τετράγωνα (16), (17) και (18) τότε συµπληρώστε το 
Μέρος Γ του εντύπου ανάλογα µε την περίπτωση. Σε περίπτωση όµως που επιθυµείτε το ποσό 
που εµφαίνεται στο τετράγωνο (12) να µεταφερθεί ολόκληρο για πίστωση στην επόµενη 
φορολογική περίοδο µη συµπληρώσετε το Μέρος Γ. 
 
Τετράγωνο 13 
Σηµειώστε ν στο τετράγωνο αυτό αν έχετε συµπεριλάβει στο τετράγωνο (6) οποιοδήποτε ποσό 
φόρου που δύναται να επιστραφεί δυνάµει των περί Φ.Π.Α. (Απαλλαγή Χρεών µη Εισπράξιµων) 
Κανονισµών του 1991. 
 
Τετράγωνο 14 
Σηµειώστε ν στο τετράγωνο αυτό αν εφαρµόζετε σχέδιο για λιανοπωλητές. 
 
Τετράγωνο 15 
Σηµειώστε ν στο τετράγωνο αυτό αν εφαρµόζετε σχέδιο για µεταχειρισµένα αγαθά. 
 
7. ΜΕΡΟΣ Β 
Αν εµφαίνεται οποιοδήποτε ποσό στο τετράγωνο (12) δεν πρέπει να συµπληρώσετε το Μέρος Β. 
 
Στην περίπτωση που εµφαίνεται οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό στο τετράγωνο (11) πρέπει να 
συµπληρώσετε το Μέρος Β. Όταν συµπληρώσετε το Μέρος Β παρουσιάστε και τα τρία αντίτυπα 
της φορολογικής σας δήλωσης σ' οποιαδήποτε Εµπορική Τράπεζα ή Συνεργατικό Ίδρυµα που 
συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. και πληρώστε το ποσό που οφείλετε. Σε περίπτωση 
πληρωµής µε επιταγή αναγράψετε στο πίσω µέρος της επιταγής τον Κώδικα Φ.Π.Α. που 
εµφαίνεται στο µέρος Β της φορολογικής σας δήλωσης. 
 
Μετά που θα πληρώσετε το ποσό αυτό αποστείλετε το πρώτο αντίτυπο της φορολογικής σας 
δήλωσης στον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 46, Λευκωσία. Το έντυπο 
αυτό πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία το αργότερο µέχρι και την τελευταία ηµέρα που 
εµφαίνεται στο πάνω µέρος της φορολογικής σας δήλωσης. 
 
Το δεύτερο αντίτυπο θα το κρατήσετε εσείς και το τρίτο η Τράπεζα ή το Συνεργατικό Ίδρυµα. 
 
8. ΜΕΡΟΣ Γ 
Τετράγωνο 16 
Αν στο τετράγωνο (12) εµφανίζεται οποιοδήποτε ποσό πίστωσης και είστε βέβαιος ότι µέχρι και το 
τέλος του επόµενου έτους δε θα υποβάλετε φορολογική δήλωση στην οποία θα εµφαίνεται 
πληρωτέο ποσό, τότε µπορείτε να ζητήσετε επιστροφή ολόκληρου ή µέρους του ποσού αυτού 
συµπληρώνοντας το τετράγωνο (16). 
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Τετράγωνο 17 
Αν στο τετράγωνο (12) εµφαίνεται ποσό πίστωσης και αν ολόκληρο ή µέρος του ποσού αυτού 
αφορά πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε φορολογικό συντελεστή 0% τότε γράψτε 
το ποσό σ' αυτό το τετράγωνο. Είναι δική σας υποχρέωση να διαπιστώσετε το ύψος του ποσού 
που αναλογεί στην πραγµατοποίηση των πωλήσεων που επιβαρύνονται µε 0%. Σε καµιά όµως 
περίπτωση το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% του ποσού που έχει καταχωρηθεί στο 
τετράγωνο (2). 
 
Τετράγωνο 18 
Αν στο τετράγωνο (12) εµφαίνεται ποσό πίστωσης και αν ολόκληρο ή µέρος του ποσού αυτού 
αφορά φόρο εισροών για απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης για τα οποία 
δικαιούστε πίστωση του φόρου και έχετε στην κατοχή σας τα φορολογικά τιµολόγια ή τα 
τελωνειακά έγγραφα που αφορούν την αγορά ή την εισαγωγή των πιο πάνω στοιχείων πάγιου 
ενεργητικού τότε µπορείτε να καταχωρήσετε το ποσό αυτό στο τετράγωνο (18). 
 
Τετράγωνο 19 
Γράψτε σ' αυτό το τετράγωνο το άθροισµα των ποσών, αν υπάρχουν, που εµφαίνονται στα 
τετράγωνα (16), (17), και (18) ανάλογα µε την περίπτωση. 
 
9. Τι θα συµβεί αν....... 
• Χάσω τη φορολογική µου δήλωση; 
Αν για κάποιο λόγο χαθεί η φορολογική σας δήλωση, τότε πρέπει να αποταθείτε στο Γραφείο της 
Υπηρεσίας Φ.Π.Α. της Επαρχίας σας για να σας εκδοθεί νέο έντυπο φορολογικής δήλωσης. 
 
Μη χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο έντυπο, παλιά φορολογική σας δήλωση, φωτοαντίγραφο ή 
φορολογική δήλωση µε άλλο αριθµό εγγραφής. 
 
• ∆εν έχω στείλει έγκαιρα το έντυπο της φορολογικής µου δήλωσης; 
Το πρώτο αντίτυπο της φορολογικής σας δήλωσης θα πρέπει να υποβληθεί στα Κεντρικά Γραφεία 
της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο έντυπο της 
φορολογικής σας δήλωσης. 
 
Σε περίπτωση που θα σταλεί ταχυδροµικώς βεβαιωθείτε ότι θα φθάσει έγκαιρα στα Κεντρικά 
Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
 
Αν η φορολογική σας δήλωση παραληφθεί καθυστερηµένα ή δεν καταβληθεί ο οφειλόµενος φόρος, 
τότε θα υποστείτε χρηµατικές επιβαρύνσεις που ανέρχονται σε πενήντα λίρες για κάθε µήνα, άλλες 
χρηµατικές ποινές ή και φυλάκιση, όπως προνοεί η Νοµοθεσία περί Φ.Π.Α. Γι' αυτό, να θυµάστε 
πάντοτε να αποστέλλετε το πρώτο αντίτυπο της φορολογικής σας δήλωσης και να καταβάλλετε τον 
οφειλόµενο φόρο έγκαιρα. 
 
• Θα απουσιάσω από την επιχείρηση µου για ένα χρονικό διάστηµα; 
Θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε κάποιος άλλος (αντιπρόσωπος ή ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο) να συµπληρώσει το έντυπο της φορολογικής σας δήλωσης και να 
αποδώσει το φόρο που οφείλετε. 
 
• Έχω παραλάβει µια υπενθύµιση για παράλειψη υποβολής της φορολογικής δήλωσης. 

Τι πρέπει να κάνω; 
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Εάν έχετε ήδη υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση για τη φορολογική περίοδο που αναφέρεται η 
υπενθύµιση αποταθείτε στο Γραφείο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. της Επαρχίας σας για να γίνει ο 
κατάλληλος έλεγχος. 
 
Εάν όχι θα πρέπει να υποβάλετε το συντοµότερο δυνατό τη φορολογική δήλωση και να 
αποδώσετε το φόρο που οφείλετε. ∆ιαφορετικά θα σας αποσταλεί βεβαίωση του οφειλοµένου 
φόρου µε τις επιβαρύνσεις που προνοεί η Νοµοθεσία για το Φ.Π.Α. 
 
• Στείλω το πρώτο αντίτυπο της φορολογικής µου δήλωσης µετά την πληρωµή του 

φόρου που εκτιµήθηκε ότι οφείλω σύµφωνα µε τη βεβαίωση που µου στάληκε; 
Όταν αποστείλετε τη φορολογική σας δήλωση συµπληρώστε την ως συνήθως. Μην αλλάξετε ή 
προσαρµόσετε τα ποσά της φορολογικής σας δήλωσης λαµβάνοντας υπόψη την πληρωµή που 
κάνατε µε βάσει την βεβαίωση. Αν το ποσό στο τετράγωνο έντεκα (11) της φορολογικής σας 
δήλωσης είναι µεγαλύτερο από το ποσό της εκτίµησης που έχετε ήδη πληρώσει θα πρέπει να 
καταβάλετε τη διαφορά, αν όµως είναι µικρότερο τότε η Υπηρεσία θα σας πιστώσει µε το ποσό της 
διαφοράς. 
 
• Έχω λάβει µια ειδοποίηση µε βεβαίωση φόρου προς διόρθωση λάθους που 

εντοπίσθηκε µετά από επίσκεψη Λειτουργού της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.; 
∆ε θα πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές στα ποσά της επόµενης φορολογικής σας 
δήλωσης. Αν βάσει της βεβαίωσης πρέπει να αποδώσετε κάποιο ποσό φόρου χρησιµοποιείστε 
την απόδειξη πληρωµής που είναι στο κάτω µέρος της ειδοποίησης διαφορετικά αν θα πρέπει να 
σας αποδοθεί κάποιο ποσό φόρου τότε η Υπηρεσία θα σας πιστώσει µε το ποσό αυτό. 
 
• ∆εν µπορώ να πληρώσω ολόκληρο το ποσό του οφειλόµενου φόρου. 
Θα πρέπει και πάλι να υποβληθεί η φορολογική σας δήλωση στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α. µέχρι την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη φορολογική δήλωση. Παρακαλούµε µη στείλετε 
εµπρόθεσµη επιταγή. Γράψετε στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. εξηγώντας τους 
λόγους που δεν µπορείτε να πληρώσετε τον οφειλόµενο φόρο. Αλλά να έχετε υπόψη ότι θα 
επιβληθούν χρηµατικές και άλλες κυρώσεις, όπως προνοεί η Νοµοθεσία περί Φ.Π.Α. 
 
• ∆εν έχω λάβει το ποσό του φόρου που πρέπει να µου επιστραφεί; 
Αν δεν έχετε λάβει έγκαιρα το ποσό αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε τα Κεντρικά Γραφεία της 
Υπηρεσίας Φ.Π.Α. για να διερευνηθεί η καθυστέρηση. 
 
• Άλλαξαν τα δεδοµένα της επιχείρησης µου; 
Θα πρέπει να γράψετε αµέσως στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., δίνοντας 
λεπτοµέρειες για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Μην περιµένετε µέχρι το τέλος της επόµενης 
φορολογικής σας περιόδου, διότι αν οι αλλαγές για παράδειγµα, αφορούν διεύθυνση της 
επιχείρησης σας ή αλλαγή του κώδικα δραστηριότητας σας, τότε πιθανές επιστροφές σας θα 
καθυστερήσουν. 
 
 
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 πληροφορίες και λεπτοµέρειες που πρέπει να 
γνωρίζετε για το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Το πιο σηµαντικό από αυτά είναι η έκδοση "Οδηγός 
για το Φ.Π.Α.". Μπορείτε να πάρετε πλήρη κατάλογο των εκδόσεων Φ.Π.Α. από το Γραφείο της 
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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 όνοµα "Φόρος 
Προστιθέµενης Αξίας". 
 
Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε πάντοτε τον αριθµό εγγραφής σας στο Μητρώο Φ.Π.Α. όταν 
επικοινωνείτε µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ         ΕΝΤΥΠΟ Φ.Π.Α.4 
Έντυπο Φορολογικής ∆ήλωσης  
Φ.Π.Α. 4 

 

  Ηµεροµηνία: 
  Αριθµός Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 

 
 
 
 Το αντίτυπο αυτό να σταλεί στον:  
 Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, 
 Θεµιστοκλή ∆έρβη, 46 
 Λευκωσία 
 
Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο Φ.Π.Α. το αργότερο µέχρι  
 
και αφορά την περίοδο που αρχίζει    και λήγει  
 
ΜΕΡΟΣ Α 
 

ΕΚΡΟΕΣ Λίρες Σεντ ΕΙΣΡΟΕΣ Λίρες Σεντ 
 
(1) Ολική αξία εκροών µη 

περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

   
(4) Ολική αξία εισροών µη 

περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 

  

 
(2) Αξία εκροών που επιβαρύνονται 

µε συντελεστή 0% 
 

   
(5) ________________ 

  

 
(3) Φ.Π.Α. που οφείλεται για τις πιο 

πάνω εκροές 
 

   
(6) Φ.Π.Α. που αναλογεί στις πιο 

πάνω εισροές 

  

 
(7) τετράγωνο (3) - 
 τετράγωνο (6) 
 

   
(8) Τετράγωνο (6) - 
 τετράγωνο (3) 

  

 
(9) ________________ 
 

   
(10) Πιστωτικό υπόλοιπο 

  

 
(11) Πληρωτέο ποσό 
 τετράγωνο (7) – 
 τετράγωνο (10) 

   
(12) Ποσό για πίστωση 
 τετράγωνο (8) + 
 τετράγωνο (10) ή 
 τετράγωνο (10) – 
 τετράγωνο (7) 

  

 
Για τα τετράγωνα αυτά βλέπε αντίστοιχες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  
  (13) (14) (15) 

 

∆ιαβάστε τις Οδηγίες 
που περιέχονται στις 
επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις 1-19 
πριν συµπληρωσετε 
το Έντυπο αυτό. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
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ΜΕΡΟΣ Β  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (βλέπε σηµείωση στο πίσω µέρος του εντύπου)  Κώδικας Φ.Π.Α. 
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Πληρωτέο ποσό (ολογράφως)  ........................................................................... 
 Αριθµός Λογαριασµού Φ.Π.Α. 
............................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................. 
 Πληρωτέο ποσό 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ  
 Λ.Κ. 
 
 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ Γ:  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΑΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (12). 
 
Ζητώ επιστροφή του φόρου για τους ακόλουθους λόγους: 
 

 Λίρες Σεντ 

(16) Ποσό φόρου εισροών που είναι αδύνατο να µεταφερθεί για πίστωση και συµψηφισµό (άρθρο 25 
(7) (β) του Ν.246/90) 

  

(17) Ποσό φόρου εισροών που αφορά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που υπόκεινται σε 
φορολογικό συντελεστή 0% (άρθρο 25 (7) (γ) του Ν. 246/90) 

  

(18)  Ποσό φόρου εισροών που αφορά απόκτηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης 
(άρθρο 25 (7) (δ) του Ν. 246/90) 

  

(19)  ΟΛΙΚΟ    
 
Αναλαµβάνω να παρουσιάσω οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται για υποστήριξη του αιτήµατος µου. 
∆ηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται ή επισυνάπτονται στο έντυπο αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
 
Πλήρες Όνοµα ...................................................................................................................................................................... 
 
Υπογραφή ............................................................. 

Ηµεροµηνία .......................................................... 

 

Ιδιότητα:  Αυτοτελώς εργαζόµενος / συνέταιρος / διευθυντής / εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο* 

*  ∆ιαγράψετε ότι δεν εφαρµόζεται. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 


