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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ
Συναλλαγή αντιπροσώπου: Συναλλαγή που διευθετείται από αντιπρόσωπο ή διαµεσολαβητή µεταξύ δύο άλλων µερών,
για την οποία ο αντιπρόσωπος ή διαµεσολαβητής λαµβάνει αντιπαροχή (προµήθεια).
Οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία: Ο ορισµός δίνεται στη ‘‘συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου‘‘ πιο κάτω.
Συναλλαγή µε ίδια µέσα: Συναλλαγή που δε θεωρείται από µόνη της οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία ή συναλλαγή
αντιπροσώπου. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε συναλλαγές τις οποίες:
πραγµατοποιείτε µε δικά σας µέσα⋅ ή
είναι το αποτέλεσµα αγορών σας, τις οποίες έχετε διαφοροποιήσει ουσιαστικά ή έχετε επεξεργαστεί περαιτέρω,
έτσι ώστε η συναλλαγή σας να διαφέρει κατά πολύ από την αρχική σας αγορά.
Παραδείγµατα:
Παρέχετε διαµονή σε ξενοδοχείο που σας ανήκει.
Παρέχετε µεταφορά επιβατών µε λεωφορείο που σας ανήκει και δικό σας οδηγό.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα παραδείγµατα απευθείας συναλλαγών στο Παράρτηµα Ζ.
Πακέτο σχεδίου περιθωρίου: Ενιαία παροχή υπηρεσίας που περιλαµβάνει µία ή περισσότερες συναλλαγές σχεδίου
περιθωρίου.
Παράδειγµα:
Η πώληση συναλλαγής σχεδίου περιθωρίου µαζί µε συναλλαγή µε ίδια µέσα και/ή συναλλαγή αντιπροσώπου.
Συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου: Στη νοµοθεσία καθορίζεται ως “οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία” και αποτελείται από
παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που –
αγοράζεται από άλλο πρόσωπο και µεταπωλείται χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία, και
παρέχεται από οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων που έχει την έδρα του στην Κύπρο προς άµεσο όφελος του
ταξιδιώτη.
Τηρουµένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου µπορεί να είναι αγαθά ή υπηρεσίες του είδους
που συνήθως παρέχονται από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων ή πρακτορεία ταξιδιών.
Συναλλαγές που πάντοτε θα εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι:
διαµονή·
µεταφορά επιβατών⋅
µίσθωση µεταφορικών µέσων⋅
χρησιµοποίηση ειδικών αιθουσών σε αεροδρόµια⋅
ταξίδια ή εκδροµές⋅ και
υπηρεσίες ξεναγών.
∆ιάφορες άλλες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες επισιτισµού, εισιτήρια θεάτρου και αθλητικές διευκολύνσεις µπορούν επίσης να
εµπίπτουν σ΄ αυτή την κατηγορία αναγοράζονται και µεταπωλούνται χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση προς όφελος του ταξιδιώτη ή και
παρέχονται ως µέρος πακέτου µαζί µε µια από τις υπηρεσίες που
απαριθµούνται πιο πάνω.
Οργανωτής Τουριστικών Περιηγήσεων:
Ταξιδιωτικός πράκτορας που ενεργεί ως αντιπροσωπευόµενος, περιλαµβανοµένων αυτών που ενεργούν ως
αδήλωτοι αντιπρόσωποι⋅ ή
Πρόσωπο που παρέχει προς άµεσο όφελος ταξιδιώτη υπηρεσίες του είδους που απολαµβάνουν οι ταξιδιώτες και
συνήθως προσφέρονται από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων ή ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Ταξιδιώτης: Είναι πρόσωπο περιλαµβανοµένης και επιχείρησης, που λαµβάνει υπηρεσίες µεταφοράς και/ή διαµονής, για
σκοπούς άλλους από την αντιπαροχή.
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1. Εισαγωγή
1.1. Γενικά
Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο επεξηγεί πώς πρέπει να αποδίδετε το Φ.Π.Α. αν αγοράζετε και µεταπωλείτε ταξιδιωτικές
διευκολύνσεις ως αντιπροσωπευόµενος (δηλαδή, όταν ενεργείτε στο δικό σας όνοµα).
Το εν λόγω φυλλάδιο δεν καλύπτει τον τόπο συναλλαγής και τη φορολογική µεταχείριση που αφορά τη διευθέτηση
ταξιδιωτικών διευκολύνσεων ως αντιπρόσωπος ή διαµεσολαβητής. Για το θέµα αυτό µπορείτε να συµβουλεύεστε το
ενηµερωτικό έντυπο 11 ‘‘Ταξιδιωτικοί Πράκτορες‘‘.
1.2. Νοµοθεσία και καθοδήγηση στην ερµηνεία.
Η σχετική Νοµοθεσία είναι –
το άρθρο 41 και η παράγραφος 11 του Έκτου Παραρτήµατος του περί Φ.Π.Α. Νόµου του 2000 (Ν95(Ι)/2000) και⋅
οι κανονισµοί 129 µέχρι 137 των περί Φ.Π.Α. (Γενικών) Κανονισµών του 2001 (Κ.∆.Π. 314/2001).
Ωστόσο, µε βάση τη νοµοθεσία, ο Έφορος Φ.Π.Α. έχει εξουσία για να καθορίζει τον τρόπο χειρισµού για τα πιο κάτω:
πώς να υπολογίζεται η αξία των συναλλαγών που καλύπτονται από το ΣΠΟΤΠ (Μέρος 5 και Παραρτήµατα Γ και
∆)⋅ και
ότι ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες που θα µπορούσαν διαφορετικά να καλύπτονται από το ΣΠΟΤΠ, θα εξαιρούνται
από το σχέδιο διότι δεν θεωρούνται οριζόµενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες (βλέπε Μέρος 4).
2. Το Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ)
2.1. Τι είναι το ΣΠΟΤΠ;
Το Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ) αποτελεί µέρος του συστήµατος Φ.Π.Α. της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρξει οµοιοµορφία στη φορολογική µεταχείριση µεταξύ
των κρατών µελών της. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που αγοράζουν και µεταπωλούν ταξιδιωτικές υπηρεσίες µεταφοράς,
διαµονής σε ξενοδοχεία κλπ σε ταξιδιώτες στο δικό τους όνοµα πρέπει να χρησιµοποιούν το ειδικό σχέδιο για να αποδίδουν
το Φ.Π.Α. επί αυτών των συναλλαγών.
2.2. Εφαρµόζεται το ΣΠΟΤΠ στη δική µου επιχείρηση;
Το ΣΠΟΤΠ γενικά εφαρµόζεται για οποιοδήποτε αγοράζει και µεταπωλεί ταξιδιωτικές διευκολύνσεις για το άµεσο όφελος
ταξιδιώτη, ανεξάρτητα αν αυτές χρησιµοποιούνται για σκοπούς αναψυχής ή για σκοπούς της επιχείρησης. Αυτό ισχύει
ακόµη και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δε θεωρείται ως οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων ή οι εργασίες αυτές δεν
αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της. Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη για να µειώσει τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων που αποκαλούν τους εαυτούς τους οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων και αυτούς
που παρέχουν παρόµοιου είδους υπηρεσίες αλλά δεν αυτοαποκαλούνται ως οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων.
Αν δεν είστε βέβαιος κατά πόσο υποχρεούστε να χρησιµοποιήσετε το ΣΠΟΤΠ, ακολουθείστε τις ερωτήσεις του
Παραρτήµατος ΣΤ για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε πριν διαβάσετε το υπόλοιπο του ενηµερωτικού αυτού φυλλαδίου.
2.3. Υποχρεούµαι να χρησιµοποιήσω το Σχέδιο για όλες τις συναλλαγές µου;
Όχι κατ΄ ανάγκη. Το ΣΠΟΤΠ εφαρµόζεται µόνο για –
τις συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου⋅ και
τα πακέτα που περιλαµβάνουν άλλους τύπους συναλλαγών (όπως τις συναλλαγές µε ίδια µέσα) µαζί µε
συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου.
∆εν πρέπει να περιλάβετε στο ΣΠΟΤΠ –
συναλλαγές τις οποίες έχετε διευθετήσει ως αντιπρόσωπος ή διαµεσολαβητής, αν η προµήθεια σας µπορεί να
καθοριστεί (βλέπε παράγραφο 5.16)⋅
συναλλαγές µε ίδια µέσα και συναλλαγές αντιπροσώπου που παρέχονται χωρίς συναλλαγές του σχεδίου
περιθωρίου⋅ και
συναλλαγές που παρέχονται σε άλλες επιχειρήσεις για µεταπώληση (δηλαδή για χονδρικές συναλλαγές). Όµως,
πιθανόν, κατ΄ επιλογή, να δικαιούστε να εφαρµόζετε το ΣΠΟΤΠ για να αποδίδετε το Φ.Π.Α. επί των συναλλαγών
αυτών (βλέπε παράγραφο 4.2.).
2.4. Θεωρούµαι αντιπρόσωπος ή αντιπροσωπευόµενος;
Συνήθως, θα θεωρείστε αντιπρόσωπος αν –
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δεν αναλαµβάνετε σηµαντικό επιχειρηµατικό κίνδυνο⋅ και
δεν ενεργείτε στο δικό σας όνοµα (διευθέτηση, όπου ο αντιπροσωπευόµενος δεν αποκαλύπτεται στον πελάτη, δεν
ικανοποιεί τον όρο αυτό).
Παράδειγµα:
∆ιευθετείτε τη µεταφορά επιβατών. Αν έχετε –
αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν οποιαδήποτε
συµφωνία αντιπροσώπευσης⋅ και
σαφείς δηλώσεις στους όρους της σύµβασης µε τον πελάτη ότι εσείς (ο οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων)
διευθετείτε τη µεταφορά ως αντιπρόσωπος και αποκαλύπτετε τον αντιπροσωπευόµενο (δηλαδή, το πρόσωπο που
παρέχει την υπηρεσία µεταφοράς),
η συναλλαγή είναι εκτός του ΣΠΟΤΠ, εκτός αν αποτελεί µέρος πακέτου του σχεδίου περιθωρίου και λαµβάνετε προµήθεια
που δεν µπορεί να καθοριστεί άµεσα.
2.5. Ποιος είναι ο σκοπός του ΣΠΟΤΠ;
Το ΣΠΟΤΠ αποτελεί µέτρο απλοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις, ο φόρος αποδίδεται σε ολόκληρη την αξία των
τουριστικών συναλλαγών χωρίς να υποχρεώνονται οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων να εγγραφούν και να αποδίδουν
Φ.Π.Α. σε κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. όπου απολαµβάνονται οι υπηρεσίες. Όµως, το ΣΠΟΤΠ εφαρµόζεται επίσης σε
οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων που αγοράζουν και µεταπωλούν ταξιδιωτικές διευκολύνσεις που απολαµβάνονται εξ
ολοκλήρου στη ∆ηµοκρατία ή εξ ολοκλήρου εκτός της ∆ηµοκρατίας.
2.6. Πώς λειτουργεί το ΣΠΟΤΠ;
Αν είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. κανονικά πρέπει να αποδίδετε το φόρο επί ολόκληρης της τιµής πώλησης των
συναλλαγών σας, αλλά µπορείτε να εκπέσετε το φόρο που σας χρεώνουν για τις αγορές σας. Όταν εφαρµόζετε το ΣΠΟΤΠ
δεν µπορείτε να εκπέσετε το Φ.Π.Α. που έχετε επιβαρυνθεί στη ∆ηµοκρατία ή αλλού αν αγοράζετε ταξιδιωτικές υπηρεσίες για
µεταπώληση. Όµως, ως οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων µε επιχειρηµατική εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία, οφείλετε να
αποδίδετε φόρο στη ∆ηµοκρατία µόνο επί του περιθωρίου σας – δηλαδή τη διαφορά µεταξύ του ποσού που χρεώνετε στον
πελάτη σας και του ποσού που καταβάλλετε στους προµηθευτές σας.
3. Ειδικοί κανόνες
3.1. ΄Οριο εγγραφής
Αν εξετάζετε κατά πόσο θα πρέπει να εγγραφείτε για σκοπούς Φ.Π.Α., ή κατά πόσο η εγγραφή σας θα πρέπει να ακυρωθεί,
ο κύκλος εργασιών σας θεωρείται ότι είναι –
το συνολικό περιθώριο επί των συναλλαγών σχεδίου περιθωρίου που πραγµατοποιείτε⋅ συν
την πλήρη αξία οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών περιλαµβανοµένου και του µηδενικού συντελεστή, που
πραγµατοποιείτε στην Κύπρο.
3.2. Μεταχείριση για σκοπούς εγγραφής συγκροτήµατος εταιρειών
Αν πραγµατοποιείτε συναλλαγές του σχεδίου περιθωρίου, δεν µπορείτε να ανήκετε σε συγκρότηµα Φ.Π.Α., αν οποιοδήποτε
µέλος του συγκροτήµατος –
έχει εγκατάσταση στο εξωτερικό⋅ και
πραγµατοποιεί συναλλαγές εκτός Κύπρου (περιλαµβανοµένου και του µηδενικού συντελεστή) που θα ήταν
φορολογητέες αν πραγµατοποιούνταν στην Κύπρο⋅ και
παραδίδει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες που θα καταστούν ή υπάρχει πρόθεση ότι θα καταστούν συναλλαγές
σχεδίου περιθωρίου (δηλαδή, που προορίζονται για µεταπώληση, είτε από το ενδιαφερόµενο µέλος είτε όχι).
3.3. Απόδοση του Φ.Π.Α.
Το Μέρος 5 εξηγεί πώς να υπολογίσετε το φόρο εκροών σας, ως επίσης και την αξία των εκροών σας, αφού εφαρµόσετε τον
κατάλληλο τύπο που αναφέρεται στα Παραρτήµατα Γ και ∆. Αυτό κρίνεται αναγκαίο για να βεβαιωθείτε ότι οι πωλήσεις σας
περιλαµβάνουν –
µόνο το περιθώριο για τις συναλλαγές του σχεδίου περιθωρίου⋅ και
την πλήρη αξία πώλησης των απευθείας συναλλαγών σας.
3.4. Ποιο Φ.Π.Α. µπορώ να εκπέσω για τις αγορές µου;
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Μπορείτε να διεκδικήσετε τον κυπριακό Φ.Π.Α. που έχετε επιβαρυνθεί στη ∆ηµοκρατία σε σχέση µε τις γενικές σας δαπάνες
ως επίσης και για τις αγορές που αφορούν συναλλαγές µε ίδια µέσα, σύµφωνα µε τους συνηθισµένους κανόνες του Φ.Π.Α.
∆εν µπορείτε να διεκδικήσετε το Φ.Π.Α. για τις αγορές σας τις οποίες θα µεταπωλήσετε ως συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου.
3.5. Φύση της συναλλαγής
Όταν πωλείτε πακέτο σχεδίου περιθωρίου, θεωρείστε ότι πραγµατοποιείτε µία ενιαία παροχή υπηρεσιών για σκοπούς
Φ.Π.Α.. Η φύση των υπηρεσιών σας είναι η δηµιουργία του πακέτου από εσάς ή η οργάνωση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Παράδειγµα:
Αγοράζετε διαµονή σε ξενοδοχείο και µεταφορά µε λεωφορείο για να προσφέρετε τουριστική περιήγηση. Στην περίπτωση
αυτή πραγµατοποιείτε µία ενιαία παροχή διευθέτησης τουριστικής περιήγησης και όχι χωριστές παροχές µεταφοράς και
διαµονής.
3.6. Τόπος παροχής των υπηρεσιών σας
Ο τόπος συναλλαγών σχεδίου περιθωρίου εξαρτάται από τον τόπο που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρησή σας.
Αν είστε εγκατεστηµένος στην Κύπρο και πουθενά αλλού, ο τόπος των συναλλαγών σχεδίου περιθωρίου που
πραγµατοποιείτε είναι η Κύπρος.
Αν έχετε εγκατάσταση σε περισσότερες από µια χώρες, αλλά η εγκατάσταση που συνδέεται πιο άµεσα µε τη
συναλλαγή είναι στην Κύπρο, ο τόπος πραγµατοποίησης των συναλλαγών σας του σχεδίου περιθωρίου είναι η
Κύπρος.
Αν η εγκατάσταση που συνδέεται πιο άµεσα µε τη συναλλαγή είναι εκτός της Κύπρου, οι συναλλαγές σας δεν είναι
συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου και το ΣΠΟΤΠ δεν εφαρµόζεται.
Ο τόπος των συναλλαγών σας µε ίδια µέσα, είτε είναι µέρος του πακέτου είτε όχι, πρέπει να καθορίζεται χρησιµοποιώντας
τους συνηθισµένους κανόνες του Φ.Π.Α. Αν είστε αντιπροσωπευόµενος και παρέχετε ταξιδιωτικές διευκολύνσεις, ο τόπος
παροχής εξαρτάται από τη φύση της υπηρεσίας που παρέχεται.
Παραδείγµατα:
µεταφορά επιβατών - παρέχεται εκεί που λαµβάνει χώρα⋅
διαµονή - παρέχεται εκεί που βρίσκονται οι σχετικές εγκαταστάσεις⋅
ζωντανή ψυχαγωγία - παρέχεται εκεί που εκτελείται.
Περισσότερες οδηγίες και παραδείγµατα µπορείτε να βρείτε στο ενηµερωτικό έντυπο 13 ‘‘ Τόπος Παροχής Υπηρεσιών ‘‘.
3.7. Φορολογική µεταχείριση των συναλλαγών σας
Οι συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου που πραγµατοποιείτε:
υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή όταν απολαµβάνονται στη ∆ηµοκρατία⋅ ή
υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή όταν απολαµβάνονται στο εξωτερικό.
Η φορολογική µεταχείριση των συναλλαγών σας µε ίδια µέσα που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο δεν επηρεάζεται όταν
συµπεριληφθούν σε πακέτα του σχεδίου περιθωρίου.
3.8. Χρόνος παροχής (φορολογικά σηµεία)
Πρέπει να χρησιµοποιείτε µια από τις πιο κάτω µεθόδους για να καθορίσετε το φορολογικό σηµείο των συναλλαγών σχεδίου
περιθωρίου που πραγµατοποιείτε. Επίσης, πρέπει να χρησιµοποιήσετε την ίδια µέθοδο για τις συναλλαγές σας µε ίδια µέσα,
όταν αυτές παρέχονται µαζί µε συναλλαγές περιθωρίου, έναντι µίας ενιαίας χρέωσης(δηλαδή, ως πακέτο).
∆εν µπορείτε να αλλάζετε από τη µία µέθοδο καθορισµού του φορολογικού σηµείου στην άλλη, χωρίς γραπτή έγκριση του
Εφόρου Φ.Π.Α. Αλλαγή στη µέθοδο θα επιτραπεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συνήθως, όχι στο µέσο του
οικονοµικού έτους.
Μέθοδος Φορολογικού Σηµείου 1
Το φορολογικό σηµείο είναι –
η ηµεροµηνία της αναχώρησης⋅ ή
η πρώτη ηµέρα κατά την οποία ο ταξιδιώτης αρχίζει τη διαµονή του
Μέθοδος Φορολογικού Σηµείου 2

7

οποιαδήποτε επέλθει πρώτη.

Το φορολογικό σηµείο είναι –
το ίδιο όπως µε τη Μέθοδο 1⋅ ή
η ηµεροµηνία λήψης πληρωµής ορισµένου ύψους οποιαδήποτε επέλθει πρώτη.
Αν λάβετε µόνο µια πληρωµή, που καλύπτει ολόκληρη την τιµή πώλησης σε σχέση µε συγκεκριµένη συναλλαγή ή πακέτο,
τότε υπάρχει µόνο ένα φορολογικό σηµείο, το οποίο καθορίζεται ως ο χρόνος λήψης της πληρωµής.
Αν λάβετε περισσότερες από µια πληρωµές, τότε υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθούν διάφορα φορολογικά σηµεία. Κάθε
φορά που το ποσό της πληρωµής ξεπερνά το 20% της τιµής πώλησης, δηµιουργείται φορολογικό σηµείο για το εν λόγω
ποσό. Φορολογικό σηµείο δηµιουργείται επίσης κάθε φορά που το σύνολο των πληρωµών που λάβατε µέχρι εκείνη την
ηµεροµηνία- όταν οι πληρωµές προστίθενται µαζί- για τις οποίες δεν έχει ήδη αποδοθεί φόρος υπερβαίνει το 20% της τιµής
πώλησης.
Αν υπάρχει οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό κατά την αναχώρηση / την ηµέρα που ο ταξιδιώτης αρχίζει τη διαµονή, η
ηµεροµηνία εκείνη δηµιουργεί φορολογικό σηµείο για εκείνο το ποσό.
Παράδειγµα (για εφαρµογή της Μεθόδου 2):
Ένας ταξιδιώτης κάνει κράτηση για πακέτο διακοπών του οποίου η συνολική τιµή πώλησης είναι £1.200. Ο ταξιδιώτης
πληρώνει προκαταβολή £120 κατά την ηµέρα της κράτησης, που προηγείται 3 µήνες της ηµέρας της αναχώρησης. ∆εν
δηµιουργείται φορολογικό σηµείο την ηµεροµηνία αυτή διότι η πληρωµή είναι µικρότερη από 20% της τιµής πώλησης.
∆ύο µήνες πριν την αναχώρηση προβαίνει σε επιπρόσθετη πληρωµή £200. Όταν η πληρωµή αυτή προστεθεί µε την
προηγούµενη, το ποσό υπερβαίνει το 20% της τιµής πώλησης. Εποµένως, δηµιουργείται φορολογικό σηµείο για τις £320
που έχουν πληρωθεί συνολικά.
Ένα µήνα πριν την αναχώρηση γίνεται µία περαιτέρω πληρωµή £600. Το ποσό υπερβαίνει το 20% της τιµής πώλησης και
εποµένως δηµιουργείται ένα περαιτέρω φορολογικό σηµείο για τις £600.
Κατά την αναχώρηση, ο ταξιδιώτης εξοφλεί το υπόλοιπο των £280. Το φορολογικό σηµείο για το ποσό αυτό δηµιουργείται
µε την αναχώρηση του ταξιδιώτη.
3.9. Τιµολόγια Φ.Π.Α.
∆εν εκδίδονται τιµολόγια Φ.Π.Α. για συναλλαγές επί των οποίων ο φόρος αποδίδεται µε βάση το ΣΠΟΤΠ. Αυτό συµβαίνει
διότι το πραγµατικό ποσό του φόρου δεν είναι γνωστό κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η συναλλαγή -µπορεί να
καθοριστεί µετά το τέλος του οικονοµικού έτους, όταν ολοκληρωθεί ο ετήσιος υπολογισµός για τους σκοπούς του ΣΠΟΤΠ. Η
µη έκδοση τιµολογίου Φ.Π.Α. δεν θα έχει συνήθως οποιεσδήποτε συνέπειες στον πελάτη σας εκτός αν αυτός έχει δικαίωµα
να διεκδικήσει το Φ.Π.Α., οπότε στην περίπτωση αυτή µπορεί να έχετε δικαίωµα να εξαιρέσετε τη συναλλαγή από το ΣΠΟΤΠ
(βλέπε Μέρος 4).
4. Αποκλεισµός από το ΣΠΟΤΠ
4.1. Συναλλαγές προς επιχειρήσεις
Για να καθορίσετε αν οι συναλλαγές που πραγµατοποιείτε προς επιχειρήσεις εµπίπτουν στο ΣΠΟΤΠ θα πρέπει να
διαπιστώσετε κατά πόσο οι παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές που αποτελούν τις εν λόγω συναλλαγές θα µεταπωληθούν ή
θα χρησιµοποιηθούν από τον πελάτη σας.
4.2. Παραδόσεις ή παροχές προς επιχειρήσεις που πρόκειται να τις µεταπωλήσουν (χονδρικές πωλήσεις)
Αυτές οι συναλλαγές δεν εµπίπτουν στο ΣΠΟΤΠ και πρέπει εποµένως να αποδίδεται ο φόρος µε βάση τους συνηθισµένους
κανόνες του Φ.Π.Α.. Ωστόσο αν επιθυµείτε, µπορείτε να θεωρήσετε τέτοιες συναλλαγές ως συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου,
αφού πάρετε προηγουµένως την έγκριση του Εφόρου Φ.Π.Α. Η σχετική έγκριση θα σας δοθεί νοουµένου ότι:
αποδίδετε για όλες τις χονδρικές σας πωλήσεις µε βάση το ΣΠΟΤΠ⋅ και
ο Έφορος ικανοποιείται ότι έχετε τη δυνατότητα να αποδίδετε ορθά ο Φ.Π.Α. και η ακρίβεια των φορολογικών σας
δηλώσεων µπορεί να ελεγχθεί άµεσα από τους λειτουργούς της Υπηρεσίας, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιµο.
4.3. Παραδόσεις ή παροχές προς επιχειρήσεις για δική τους χρήση
Οι συναλλαγές αυτές εµπίπτουν στο ΣΠΟΤΠ (νοουµένου ότι ικανοποιούν την ερµηνεία της συναλλαγής σχεδίου
περιθωρίου). Όµως, µπορείτε να επιλέξετε να µην τις περιλάβετε στο ΣΠΟΤΠ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Συναλλαγές που απολαµβάνονται στη ∆ηµοκρατία
Συναλλαγές που πραγµατοποιούνται:
προς επιχειρήσεις - πελάτες σας-, για χρήση από τον πελάτη εκείνο (ή
απολαµβάνονται στη ∆ηµοκρατία⋅ και
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υπάλληλό του)⋅ και

αφορούν τους σκοπούς της επιχείρησης του πελάτη⋅
µπορούν να αποκλειστούν από το ΣΠΟΤΠ και να αποδοθεί ο φόρος γι’ αυτές µε βάση τους συνηθισµένους κανόνες του
Φ.Π.Α.
Η µεταχείριση αυτή σας επιτρέπει να εκδίδετε τιµολόγια Φ.Π.Α. για συναλλαγές προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σας. Όµως,
πρέπει πρώτα να ζητήσετε την έγκριση του Εφόρου Φ.Π.Α. Η έγκριση που εξασφαλίζετε θα ισχύει για οποιοδήποτε πελάτη
σας και δε χρειάζεται να υποβάλλετε αίτηση για κάθε πελάτη σας ξεχωριστά.
(β) Μεταβατικές διευθετήσεις
Αν πριν την έναρξη ισχύος του Νόµου 95(Ι) του 2000, έχετε διεκδικήσει Φ.Π.Α. που σας έχει επιβληθεί σε αγορές σας στη
∆ηµοκρατία (όπως π.χ. διαµονή σε ξενοδοχείο) και το φορολογικό σηµείο της µεταγενέστερης παράδοσης τους συµπίπτει ή
ακολουθεί την έναρξη ισχύος του πιο πάνω αναφερθέντος Νόµου, τότε πρέπει να αποδώσετε το Φ.Π.Α. µε βάση τους
συνήθεις κανόνες. Η εξαίρεση αυτή προβλέπεται στον Κανονισµό 3(4) των περί Φ.Π.Α. (Γενικών) Κανονισµών του 2000.
Αν δεν έχετε διεκδικήσει το Φ.Π.Α. ως φόρο εισροών, θα πρέπει να αποδώσετε για Φ.Π.Α. µε βάση το ΣΠΟΤΠ όταν
µεταπωλείτε τις υπηρεσίες.
Αν παρέχετε πακέτο, αλλά έχετε διεκδικήσει το Φ.Π.Α. µόνο για µέρος των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει, εκείνο το µέρος
του πακέτου για το οποίο δε διεκδικήθηκε ο φόρος θα εµπίπτει στο ΣΠΟΤΠ. Όµως, πιθανόν να έχετε το δικαίωµα να το
εξαιρέσετε σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (α) πιο πάνω.
Παράδειγµα:
Αγοράζετε διαµονή σε ξενοδοχείο και υπηρεσία µεταφοράς µε λεωφορείο, πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
Ν.95(Ι)/2000. Για τις εν λόγω υπηρεσίες έχετε επιβαρυνθεί µε φόρο τον οποίο διεκδικήσατε µε την υποβολή της φορολογικής
σας δήλωσης. Αν µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύς του Ν.95(Ι)/2000, παρέχετε τις εν λόγω υπηρεσίες υπό µορφή
πακέτου για να το απολαύσει ο ταξιδιώτης στη ∆ηµοκρατία, τότε θα πρέπει να αποδώσετε φόρο µε βάση τους
συνηθισµένους κανόνες.
4.4. Ευκαιριακές συναλλαγές
∆εν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε το ΣΠΟΤΠ αν:
δεν αγοράζετε υπηρεσίες διαµονής ή µεταφοράς επιβατών για µεταπώληση⋅ και
αγοράζετε για µεταπώληση κάποιες άλλες υπηρεσίες που κανονικά είναι συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου⋅ και
δεν αναµένετε τον κύκλο εργασιών σας από αυτές τις συναλλαγές να υπερβεί το 1% του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών σας.
Παράδειγµα:
Ένας ξενοδόχος αγοράζει ένα αυτοκίνητο για ενοικίαση στους πελάτες του ξενοδοχείου. Αν τα έσοδα από την ενοικίαση του
αυτοκινήτου είναι 1% ή λιγότερο του ακαθάριστου ετήσιου κύκλου εργασιών του ξενοδόχου, ο ξενοδόχος δεν χρειάζεται να
χρησιµοποιήσει το ΣΠΟΤΠ.
5. Υπολογισµός του περιθωρίου και του φόρου εκροών
5.1. Ποιος είναι ο σκοπός του υπολογισµού;
Σκοπός του υπολογισµού είναι:
να υπολογίσετε το συνολικό περιθώριο που έχετε επιτύχει⋅
να υπολογίσετε την αξία των συναλλαγών µε ίδια µέσα⋅ και
να υπολογίσετε το φόρο εκροών για πακέτα σχεδίου περιθωρίου.
Ο υπολογισµός για τους σκοπούς του ΣΠΟΤΠ καθορίζεται σύµφωνα µε τις εξουσίες που παρέχονται στον Έφορο Φ.Π.Α.
από τον Κανονισµό 133 των περί Φ.Π.Α. (Γενικών) Κανονισµών του 2001.
5.2. Γιατί δεν µπορώ να αποδώσω τον Φ.Π.Α. για κάθε πακέτο χωριστά;
Κατά το χρόνο που πρέπει να υποβληθούν οι φορολογικές σας δηλώσεις είναι συνήθως δύσκολο να γνωρίζετε τα ακριβή
ποσά για διάφορους λόγους (όπως για παράδειγµα, διότι µπορεί να µη γνωρίζετε το ποσό των εκπτώσεων που
παραχωρήσατε ή λάβατε, τις επιστροφές χρηµάτων που οφείλετε στους πελάτες σας κλπ). Συνεπώς, το ΣΠΟΤΠ απαιτεί
από σας να υπολογίσετε προκαταρκτικά ποσά µε ετήσιο υπολογισµό και αναπροσαρµογή κατά το τέλος του οικονοµικού
έτους. Ο τελικός υπολογισµός:
θα καθορίσει το ορθό ποσό του φόρου εκροών που είναι οφειλόµενο κατά το τέλος του οικονοµικού έτους ή και
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θα σας εφοδιάσει µε τα ποσοστά για να υπολογίσετε τον προσωρινό φόρο εκροών για τον επόµενο χρόνο.
5.4. Τρόπος υπολογισµού
Ο τρόπος υπολογισµού του περιθωρίου κέρδους και του φόρου εκροών που οφείλετε για τα πακέτα περιθωρίου
κέρδους παρατίθεται στα Παραρτήµατα Γ και ∆.
5.5. Yπολογισµός κατά το τέλος του χρόνου (ετήσια αναπροσαρµογή)
∆εν πρέπει να περιµένετε την ετοιµασία των ελεγµένων τελικών λογαριασµών πριν να κάνετε τον υπολογισµό σας. Αν κατά
τον έλεγχο διαπιστωθούν λάθη που αφορούν το Φ.Π.Α., ύστερα από την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης, τότε
πρέπει να προβείτε εκ νέου στον ετήσιο υπολογισµό και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ενηµερωτικό
έντυπο 9 ‘‘∆ιόρθωση λαθών στις φορολογικές δηλώσεις‘‘.
Θα διαπιστώσετε ότι για δική σας ευκολία είναι προτιµότερο όπως το τέλος των φορολογικών σας δηλώσεων συνάδει µε το
τέλος του οικονοµικού σας έτους, ώστε να σας παρέχετε η ευχέρεια του µέγιστου χρόνου για υπολογισµό της ετήσιας
αναπροσαρµογής. Αν το επιθυµείτε, µπορείτε να ζητήσετε γραπτώς από τον Έφορο όπως σας παρέχει αυτή την
δυνατότητα.
5.6. Πότε πρέπει να προβώ στον υπολογισµό κατά το τέλος του χρόνου;
Ο υπολογισµός πρέπει να γίνει µετά το τέλος του οικονοµικού σας έτους, και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή να γίνει στην
πρώτη φορολογική δήλωση για φορολογική περίοδο που λήγει µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Παράδειγµα:
Το οικονοµικό σας έτος λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου. Οποιαδήποτε αναπροσαρµογή πρέπει να γίνει στη φορολογική δήλωση
των περιόδων που λήγουν Ιανουάριο, Φεβρουάριο ή Μάρτιο οποιαδήποτε από τις τρεις εφαρµόζεται στη δική σας
περίπτωση.
5.7. Τα προσωρινά ποσοστά
Όταν συµπληρώσετε τον υπολογισµό (βλέπε Παράρτηµα Γ), µπορείτε να καθορίσετε τα προσωρινά ποσοστά για να
χρησιµοποιήσετε στη συµπλήρωση των φορολογικών σας δηλώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους. (Βλέπε Παράρτηµα
∆).
5.8. Μπορώ να κάνω χωριστό υπολογισµό για υπηρεσίες που απολαµβάνονται εκτός Κύπρου;
Αν παρέχετε ορισµένες υπηρεσίες ή πακέτα, τα οποία οι πελάτες απολαµβάνουν πλήρως εκτός Κύπρου, τότε µπορείτε να
επιλέξετε να κάνετε ένα ξεχωριστό ετήσιο υπολογισµό για εκείνες τις συναλλαγές αφού πρώτα ζητήσετε τη σχετική έγκριση
από τον Έφορο Φ.Π.Α. Η έγκριση θα σας παραχωρηθεί, νοουµένου ότι ο Έφορος ικανοποιείται ότι τα αρχεία του κόστους
σας και των πωλήσεων σας είναι ικανοποιητικά, για τον ακριβή υπολογισµό τους.
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισµού και να χρησιµοποιήσετε χωριστό υπολογισµό (ή να επανέλθετε σε ενιαίο
υπολογισµό) µόνο στην αρχή του οικονοµικού σας έτους, δηλαδή, όχι αργότερα από την ηµεροµηνία υποβολής της πρώτης
φορολογικής δήλωσης εκείνου του οικονοµικού έτους. Η έγκριση δε θα σας δοθεί αναδροµικά.
Αν επιλέξετε να προβείτε σε δύο χωριστούς υπολογισµούς πρέπει να περιλάβετε στον υπολογισµό που αφορά τις
συναλλαγές εκτός της Κύπρου όλες αυτές τις συναλλαγές που απολαµβάνονται πλήρως εκτός Κύπρου. Όµως, αν παρέχετε
πακέτο που απολαµβάνεται µερικώς εντός Κύπρου και µερικώς εκτός Κύπρου, τότε ολόκληρο το πακέτο πρέπει να
περιληφθεί στον υπολογισµό του ΣΠΟΤΠ για τις συναλλαγές εντός Κύπρου.
5.9. ΄Εναρξη χρησιµοποίησης του ΣΠΟΤΠ
Αν έχετε πρόσφατα εγγραφεί στο Φ.Π.Α. ή αν πρόσφατα έχετε αρχίσει να πραγµατοποιείτε συναλλαγές του σχεδίου
περιθωρίου, τότε πρέπει να υπολογίσετε ένα προσωρινό ποσοστό περιθωρίου για να το χρησιµοποιήσετε κατά τον πρώτο
χρόνο. Αυτό το ποσοστό µπορεί να βασίζεται σε –
προηγούµενους εµπορικούς λογαριασµούς⋅ ή
προϋπολογιζόµενα κόστα και περιθώρια⋅ ή
πραγµατικά τριµηνιαία ποσά κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου.
Οτιδήποτε κάνετε, η πρώτη ετήσια αναπροσαρµογή θα διορθώσει οποιαδήποτε καταβολή λιγότερου ή περισσότερου φόρου
που προκύπτει κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου.
Αν έχετε αµφιβολίες πρέπει να συµβουλευτείτε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α.
5.11. Υπολογισµός της τιµής πώλησης
Το πρώτο βήµα που απαιτείται κατά τον ετήσιο υπολογισµό κατά το τέλος του χρόνου είναι να προσθέσετε τις τιµές
πώλησης των συναλλαγών σας των οποίων τα φορολογικά σηµεία εµπίπτουν κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονοµικού
έτους. Το σύνολο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει:
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τη συνολική τιµή πώλησης συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. για όλες τις συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου
που πραγµατοποιήσατε⋅
τη συνολική τιµή πώλησης συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. οποιωνδήποτε συναλλαγών µε ίδια µέσα
πραγµατοποιήσατε µαζί µε συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου⋅
οποιαδήποτε τέλη αεροδροµίου και λιµανιού πληρωτέα από τον πελάτη⋅
οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις κάνετε⋅
αν πωλείτε µέσω αντιπροσώπου, το πλήρες ποσό που πληρώθηκε από τον πελάτη (ακόµη κι αν ο αντιπρόσωπος
αφαιρεί την προµήθεια και σας διαβιβάζει µόνο το υπόλοιπο)⋅ και
ποσά που λαµβάνονται σε σχέση µε οποιεσδήποτε συναλλαγές, που συνδυάζονται µε συναλλαγές σχεδίου
περιθωρίου, τις οποίες διευθετείτε ως αντιπρόσωπος, αν η προµήθεια σας δεν είναι καθορισµένη προκαταβολικά.
(βλέπε παράγραφο 5.16).
Μειώστε τις πωλήσεις σας µε:
οποιεσδήποτε επιστροφές καταβάλλετε σε πελάτες για τυχόν µη ικανοποιητική υπηρεσία.
Μη συµπεριλάβετε οποιαδήποτε από τα πιο κάτω:
πακέτα συναλλαγών που δεν περιλαµβάνουν συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου, εφόσον πρέπει να αποδώσετε
Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές αυτές µε τον κανονικό τρόπο⋅
κατασχεθείσες παρακαταθήκες και χρεώσεις για ακυρώσεις που λαµβάνονται από πελάτες που ακυρώνουν
κρατήσεις (ωστόσο πρέπει να συµπεριλάβετε τις εισπράξεις από πελάτες που απλώς δεν παρουσιάζονται)⋅
ποσά που εισπράττονται από εσάς ως αντιπρόσωπος, αν η προµήθεια σας είναι καθορισµένη προκαταβολικά.
5.12. Υπολογισµός της τιµής αγοράς των συναλλαγών του σχεδίου περιθωρίου
Για να προβείτε στον ετήσιο σας υπολογισµό, χρειάζεται να προσθέσετε τις συνολικές τιµές αγοράς περιλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. που αφορούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει για µεταπώληση ως συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου.
Πρέπει να περιλάβετε µόνο αγορές που αφορούν το οικονοµικό έτος για το οποίο γίνεται ο υπολογισµός (δηλαδή, που
σχετίζονται µε συναλλαγές που περιλαµβάνονται στο σηµείο 1 του υπολογισµού).
Για τον υπολογισµό του κόστους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή µειώσεις τιµών που λάβατε από τον προµηθευτή σας, ακόµη και αν τις λαµβάνετε σε
µεταγενέστερο στάδιο και
πληρωτέα τέλη αεροδροµίου και λιµανιού.
Μη συµπεριλάβετε:
το κόστος των πακέτων συναλλαγών που δεν περιλαµβάνουν
και
•

οποιεσδήποτε συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου⋅

τα έµµεσα κόστα (µπορείτε να βρείτε παραδείγµατα στην παράγραφο 5.14

πιο κάτω).

5.13. Υπολογισµός του άµεσου κόστους των συναλλαγών µε ίδια µέσα
Στον ετήσιο υπολογισµό σας θα πρέπει να συµπεριλάβετε και τα άµεσα κόστα που έχετε επιβαρυνθεί για την
πραγµατοποίηση συναλλαγών µε ίδια µέσα, για την πραγµατοποίηση απευθείας συναλλαγών, αλλά µόνο κατά την έκταση
που αυτές παρέχονται µε άλλες συναλλαγές του σχεδίου περιθωρίου ως µέρος του πακέτου. Παραδείγµατα του είδους του
κόστους που µπορεί κάποιος να επιβαρυνθεί για δύο από τις πιο συνηθισµένες συναλλαγές µε ίδια µέσα, όπως τη µεταφορά
επιβατών και διαµονή σε ξενοδοχείο, απαριθµούνται στα Παραρτήµατα Η και Θ αντίστοιχα.
5.14. Έµµεσα κόστα
Στον υπολογισµό σας θα πρέπει να συµπεριλάβετε µόνο τα άµεσα κόστα πραγµατοποίησης των συναλλαγών σας. ∆εν
πρέπει να συµπεριλαµβάνετε έµµεσα κόστα, εφόσον δεν τα έχετε επιβαρυνθεί ειδικά για να πραγµατοποιήσετε συναλλαγές
µε ίδια µέσα ή συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου.
Παραδείγµατα έµµεσου κόστους:
διαφηµιστικά φυλλάδια⋅
διαφήµιση της επιχείρησής σας⋅
δαπάνες γραφείου (τηλέφωνο, γραφική ύλη, ενοίκιο κλπ)⋅
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λογιστικά έξοδα, αµοιβές δικηγόρων και άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες⋅
µίσθωση ή εργοδότηση αντιπροσώπων σε αεροδρόµια και καταλύµατα⋅
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες⋅
έρευνα αγοράς και κόστος που σχετίζεται µε την έρευνα και εκτίµηση καταλυµάτων και διευκολύνσεων ή και
προµήθεια που καταβάλλετε σε αντιπροσώπους.
5.15. Χρέωση των αγορών σε ξένο συνάλλαγµα
Αν οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που αγοράζετε για να µεταπωλήσετε ως συναλλαγές του ΣΠΟΤΠ τιµολογούνται σε ξένο
συνάλλαγµα, πρέπει να µετατρέψετε τα ποσά σε κυπριακές λίρες σύµφωνα µε την τιµή συναλλάγµατος της αγοράς ή της
γνωστοποίησης της Τελωνειακής Υπηρεσίας πριν να προχωρήσετε σε υπολογισµό του περιθωρίου σας.
5.16. Πως µπορώ να χειριστώ τις προµήθειες που λαµβάνω για συναλλαγές αντιπροσώπου που διευθετούνται ως
µέρος πακέτου σχεδίου περιθωρίου;
Αν η προµήθεια που λαµβάνετε για συναλλαγές αντιπροσώπου που πραγµατοποιείτε είναι καθορισµένη προκαταβολικά και
µπορεί να προσδιοριστεί άµεσα, τότε θα πρέπει να εξαιρέσετε από τον υπολογισµό του ΣΠΟΤΠ την εν λόγω προµήθειά σας,
καθώς επίσης και τα ποσά που κατέβαλε ο ταξιδιώτης για τη συναλλαγή που έχετε διευθετήσει.
Αν λάβετε προµήθεια που δεν είναι καθορισµένη προκαταβολικά, θα πρέπει να περιλάβετε στον υπολογισµό του ΣΠΟΤΠ το
ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε από τον ταξιδιώτη και το καθαρό ποσό που πληρώθηκε στον αντιπροσωπευόµενό σας.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι, ο Φ.Π.Α. που οφείλεται στην προµήθειά σας υπολογίζεται πάνω στην ίδια βάση όπως
τα άλλα στοιχεία του πακέτου.
5.17. Πως χειρίζοµαι τα τέλη αεροδροµίου και λιµανιού για τους σκοπούς του ΣΠΟΤΠ;
Αν αγοράζετε και µεταπωλείτε αεροπορική ή θαλάσσια µεταφορά προσώπων ως συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου και τα τέλη
αεροδροµίου ή λιµανιού χρεώνονται σε εσάς από τον προµηθευτή σας (είτε ως µέρος της συνολικής τιµής είτε ως ξεχωριστή
χρέωση), θα πρέπει να περιλάβετε το ποσό αυτό στους υπολογισµούς του ΣΠΟΤΠ ως µέρος του κόστους των συναλλαγών
σχεδίου περιθωρίου.
Αν παρέχετε αεροπορική ή θαλάσσια µεταφορά µε ίδια µέσα ως µέρος πακέτου σχεδίου περιθωρίου, τα σχετικά τέλη που
καταβάλλονται από εσάς πρέπει να συµπεριληφθούν στο άµεσο κόστος των συναλλαγών σας µε ίδια µέσα.
Και στις δύο περιπτώσεις, όταν χρεώνετε τον πελάτη σας µε τα τέλη (είτε ως µέρος της συνολικής τιµής του πακέτου είτε ως
ξεχωριστή χρέωση), θα πρέπει να συµπεριλάβετε το ποσό αυτό ως µέρος της τιµής πώλησης σας για τους σκοπούς του
υπολογισµού του ΣΠΟΤΠ.
5.18. Απαλλαγή επισφαλών χρεών
Οι κανόνες για απαλλαγή επισφαλών χρεών παρατίθενται στους περί Φ.Π.Α. (Γενικοί) Κανονισµοί του 2001(Κ.∆.Π.
314/2001), κανονισµοί 89 µέχρι 103.
Συγκεκριµένα:
για συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου, η απαλλαγή για επισφαλές χρέος περιορίζεται στο µέγιστο του κλάσµατος
Φ.Π.Α. επί του περιθωρίου κέρδους⋅
δεν έχετε δικαίωµα για απαλλαγή παρά µόνο µετά την πάροδο δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία που οφείλεται
η πληρωµή και είναι πληρωτέα ή από το χρόνο της παροχής, οποιαδήποτε είναι η µεταγενέστερη⋅ και
αν ο πελάτης σας είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, θα πρέπει να τον ειδοποιήσετε γραπτώς για την
απαλλαγή.
Για να υπολογίσετε το απαλλασσόµενο ποσό πρέπει να προβείτε σε παραποµπή στον υπολογισµό που θα έχετε ήδη κάνει
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆ για το οικονοµικό έτος εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι συναλλαγές. Το σηµείο 1 του
υπολογισµού του Παραρτήµατος ∆ δίνει το ποσοστό των συνολικών σας πωλήσεων για εκείνο το έτος που υπόκεινται σε
Φ.Π.Α. Πρέπει να πολλαπλασιάσετε το ποσό του επισφαλούς χρέους µε το ποσοστό αυτό και ακολούθως µε το κλάσµα
Φ.Π.Α. που ισχύει κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές, για να καταλήξετε στο ποσό επισφαλούς χρέους
που ζητείτε για απαλλαγή.
5.19. Αντιπρόσωποι και ξεναγοί
Οι υπηρεσίες των αντιπροσώπων σας σε αεροδρόµια και καταλύµατα δεν είναι κανονικά συναλλαγές από µόνες τους και δε
θεωρούνται εποµένως συναλλαγές µε ίδια µέσα. Τα κόστα µε τα οποία επιβαρύνεστε για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών, θεωρούνται έµµεσα κόστα για τους σκοπούς του ΣΠΟΤΠ.
Ωστόσο, οι υπηρεσίες ξεναγού, είναι συχνά από µόνες τους συναλλαγές. Αν η συναλλαγή είναι συναλλαγή µε ίδια µέσα, ο
τόπος της παροχής και η φορολογική της µεταχείριση θα εξαρτηθεί από τη φύση της υπηρεσίας (βλέπε παραγράφους 3.6 και
3.7).
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5.20. Απρόβλεπτα κόστα
Αν υποχρεωθείτε να αγοράσετε επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως διαµονή, µεταφορά, γεύµατα κλπ ως αποτέλεσµα
καθυστερήσεων ή άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει όλα αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία να τα χειρίζεστε ως
συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου, εκτός αν το κόστος τους:
τελικά το επιβαρύνεται κάποιος άλλος⋅ ή
είναι άµεσο κόστος των συναλλαγών σας µε ίδια µέσα.
Παραδείγµατα:
Έχετε συµφωνία µε αεροπορική εταιρεία από την οποία αγοράζετε αεροπορική µεταφορά, ότι οποιοδήποτε επιπρόσθετο
κόστος προκύψει λόγω καθυστερήσεων των πτήσεων θα το επιβαρύνεται η αεροπορική εταιρεία.
Το λεωφορείο σας έχει υποστεί κάποια µηχανική βλάβη και προκύπτει ανάγκη να µισθώσετε άλλο όχηµα για αντικατάσταση
(µε ή χωρίς οδηγό).
6.Γενικά
6.1. Αυτοτιµολόγηση συναλλαγών αντιπροσώπου
Οι υπηρεσίες που λαµβάνονται από κάποιο αντιπρόσωπο ή µεσολαβητή που αφορούν τη διευθέτηση οποιασδήποτε
συναλλαγής σχεδίου περιθωρίου στη ∆ηµοκρατία υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή φόρου, ακόµα και αν τις συναλλαγές
αυτές απολαµβάνει ο πελάτης εκτός της ∆ηµοκρατίας. Αν έχετε εξουσιοδότηση για αυτοτιµολόγηση της προµήθειας που
καταβάλλετε στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο Φ.Π.Α. προστίθεται αναλόγως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(αναφέρεται στις παραγράφους 1.2, 5.4 και 5.7)
Υπολογισµός κατά το τέλος του χρόνου (ετήσια αναπροσαρµογή)
1. Προσθέστε τις τιµές πώλησης, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., των οριζοµένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών σας και των
πακέτων σχεδίου περιθωρίου που παρέχονται κατά τη διάρκεια του έτους.
2. Προσθέστε τις τιµές αγοράς περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., των οριζοµένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που
περιλαµβάνονται στο σηµείο 1.
3. Υπολογίστε το ποσό των συναλλαγών, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που περιλαµβάνεται στο σηµείο 1, αφαιρώντας το
σύνολο στο σηµείο 2 από το σύνολο στο σηµείο 1.
4. Υπολογίστε το συνολικό οφειλόµενο φόρο εκροών για οριζόµενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και πακέτα σχεδίου περιθωρίου
εφαρµόζοντας τον ακόλουθο τύπο:
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Σύνολο στο σηµείο 3 Χ κλάσµα Φ.Π.Α.
5. Υπολογίστε την αξία, εξαιρουµένου του Φ.Π.Α., των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και των πακέτων σχεδίου
περιθωρίου αφαιρώντας το σύνολο στο σηµείο 4 από το σύνολο στο σηµείο 3.
6. Προσθέστε το προσωρινό φόρο εκροών που έχει αποδοθεί κατά τη διάρκεια του έτους για συναλλαγές που
περιλαµβάνονται στο σύνολο στο σηµείο 1.
7. Αφαιρέστε το σύνολο στο σηµείο 6 από το σύνολο στο σηµείο 4. Να περιλάβετε το συνολικό αποτέλεσµα στη φορολογική
σας δήλωση, είτε ως πληρωτέο ποσό όταν το ποσό είναι θετικό, είτε ως επιστρεπτέο ποσό όταν το ποσό είναι αρνητικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
(αναφέρεται στις παραγράφους 1.2, 5.7 και 5.19)
Απόδοση Φ.Π.Α. επί της προσωρινής αξίας των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και των πακέτων του σχεδίου
περιθωρίου.
1. Υπολογίστε το ποσοστό κανονικού συντελεστή της συνολικής τιµής πώλησης όλων των οριζόµενων ταξιδιωτικών
υπηρεσιών και πακέτων σχεδίου περιθωρίου για το προηγούµενο έτος, εφαρµόζοντας τον ακόλουθο τύπο:
Σύνολο στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος Γ Χ 100
Σύνολο στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος Γ
2. Προσθέστε τις τιµές πώλησης, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και των
πακέτων σχεδίου περιθωρίου που παρέχονται κατά τη διάρκεια της καθορισµένης φορολογικής περιόδου.
3. Υπολογίστε το προσωρινό ποσό, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και των
πακέτων σχεδίου περιθωρίου που παρέχονται κατά τη διάρκεια της καθορισµένης φορολογικής περιόδου, εφαρµόζοντας τον
ακόλουθο τύπο:
Σύνολο στο σηµείο 2 Χ ποσοστό στο σηµείο 1
4. Υπολογίστε το προσωρινό ποσό οφειλόµενου φόρου εκροών για την καθορισµένη φορολογική περίοδο, εφαρµόζοντας
τον ακόλουθο τύπο:
Σύνολο στο σηµείο 3 Χ κλάσµα Φ.Π.Α.
5. Υπολογίστε την προσωρινή αξία, εξαιρουµένου του Φ.Π.Α. όλων των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και πακέτων
σχεδίου περιθωρίου που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της καθορισµένης φορολογικής περιόδου αφαιρώντας από
το σύνολο στο σηµείο 4 το σύνολο στο σηµείο 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
(αναφέρεται στις παραγράφους 1.2 και 5.1)
Οι Περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Γενικοί) Κανονισµοί του 2001
- Κανονισµοί 129 -137
129. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται για οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από οργανωτή τουριστικών
περιηγήσεων όταν η συναλλαγή πραγµατοποιείται προς όφελος ταξιδιωτών.
130. (1) Τηρουµένων των παραγράφων (2), (3) και (4) του παρόντος κανονισµού, "οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία" είναι
παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων που έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή
του στη ∆ηµοκρατία εφόσον(α) Η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών πραγµατοποιείται για σκοπούς

της επιχείρησής του, και

(β) στη συνέχεια παρέχεται ή παραδίδεται προς όφελος ταξιδιώτη χωρίς ουσιαστική µετατροπή ή περαιτέρω επεξεργασία.
(2) Η παροχή µιας ή περισσοτέρων οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ως µέρος ενιαίας συναλλαγής, θεωρείται ως ενιαία
παροχή υπηρεσιών.
(3) Ο ΄Εφορος δύναται, αν λάβει ειδοποίηση από οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων ότι είναι πρόσωπο το οποίο για
λογαριασµό υποκειµένου στο φόρο προσώπου (α) Aποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο& και
(β) παραδίδει εκείνα τα αγαθά ή παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες, χωρίς ουσιαστική µετατροπή ή περαιτέρω επεξεργασία, στο
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που παρήγγειλε την παράδοση ή παροχή για χρήση στη ∆ηµοκρατία από εκείνο το
πρόσωπο για τους σκοπούς της επιχείρησης εκείνου του προσώπου, όχι όµως για περαιτέρω παράδοση ή
αναπαροχή,να θεωρεί συναλλαγές που εµπίπτουν στην υποπαράγραφο (β) ότι δεν είναι οριζόµενες ταξιδιωτικές
υπηρεσίες.
(4) Ο ΄Εφορος δύναται να καθορίσει ότι ορισµένες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών δε θεωρούνται οριζόµενη
ταξιδιωτική υπηρεσία.
131. (1) Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισµού, όλες οι συναλλαγές που
αποτελούν πλήρως ή µερικώς οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία, κατ΄ επιλογή του οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων που
πραγµατοποιεί τις συναλλαγές, θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται (α) Είτε όταν ο ταξιδιώτης αρχίζει το ταξίδι ή αρχίζει να χρησιµοποιεί τη διαµονή που παρέχεται, οποιοδήποτε είναι
ενωρίτερον&
(β) είτε όταν οποιαδήποτε πληρωµή λαµβάνεται από τον οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων σε σχέση µε εκείνη τη
συναλλαγή η οποία, όταν αθροίζεται µε οποιαδήποτε προηγούµενη τέτοια πληρωµή, υπερβαίνει το 20 τοις εκατόν της
συνολικής αντιπαροχής, κατά την έκταση που καλύπτεται από εκείνη και οποιαδήποτε προηγούµενη τέτοια πληρωµή,
εκτός αν, και κατά την έκταση που, οποιαδήποτε τέτοια προηγούµενη πληρωµή έχει ήδη θεωρηθεί ότι καθορίζει το
χρόνο µέρους εκείνης της συναλλαγής.
(2) Εκτός αν ο ΄Εφορος επιτρέψει διαφορετικά και τηρουµένης της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισµού, όλες οι
συναλλαγές που αποτελούν πλήρως ή µερικώς οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία που πραγµατοποιείται από τον ίδιο
οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων, θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται κατά το χρόνο που καθορίζεται µε βάση µόνο µια
από τις µεθόδους που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του παρόντος κανονισµού.
(3) ΄Οταν (α) Οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων χρησιµοποιεί τη µέθοδο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (β) της
παραγράφου (1) πιο πάνω για να καθορίσει το χρόνο της συναλλαγής& και
(β) δε λαµβάνεται πληρωµή σε σχέση µε το όλον ή µέρος της συναλλαγής,
ανεξάρτητα από την παράγραφο (3) πιο πάνω, ο χρόνος οποιουδήποτε µέρους εκείνης της συναλλαγής, ο οποίος δεν
έχει ήδη καθοριστεί δυνάµει της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) πιο πάνω, καθορίζεται σύµφωνα µε την
παράγραφο (α) της παραγράφου (1) πιο πάνω.
132. (1) Οι διατάξεις του άρθρου 10 και 12 του Νόµου διαφοροποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο (2) πιο κάτω.
(2) Οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία θεωρείται ότι παρέχεται στη χώρα στην οποία έχει εγκαταστήσει την επιχείρησή του ο
οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων ή, αν η παροχή πραγµατοποιήθηκε από µόνιµη εγκατάσταση της επιχείρησης, στη
χώρα όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση.
133. Τηρουµένου του κανονισµού 134 πιο κάτω, η αξία οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας καθορίζεται µε αναφορά στη
διαφορά µεταξύ των πληρωθέντων ή πληρωτέων ποσών προς και των πληρωθέντων ή πληρωτέων ποσών από τον
οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων σε σχέση µε εκείνη την υπηρεσία, υπολογιζόµενη µε τον τρόπο που καθορίζει ο
΄Εφορος.
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134. (1) ΄Οταν (α) Παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αποκτάται έναντι χρηµατικής αντιπαροχής από οργανωτή τουριστικών
περιηγήσεων, για το σκοπό παροχής οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας, και
(β) η αξία της συναλλαγής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο παρών Κανονισµός, είναι µεγαλύτερη από την αξία της στην
ελεύθερη αγορά, και
(γ) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη συναλλαγή και ο οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων προς τον οποίο
πραγµατοποιείται είναι συνδεδεµένοι,
ο ΄Εφορος δύναται µε απόφασή του να ορίσει ότι η αξία της συναλλαγής θεωρείται ότι είναι η αξία της στην ελεύθερη αγορά
για τους σκοπούς υπολογισµού της αξίας της οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
(2) Απόφαση του Εφόρου για τους σκοπούς της παραγράφου (1) επιδίδεται µε γραπτή γνωστοποίηση στον οργανωτή
τουριστικών περιηγήσεων που αποκτά την παράδοση ή παροχή, αλλά δεν µπορεί να επιδοθεί εφόσον παρήλθαν τρία έτη
από το χρόνο της συναλλαγής.
(3) Απόφαση που επιδίδεται σε οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων δυνάµει του παρόντος Κανονισµού, σε σχέση µε
παράδοση ή παροχή που αποκτήθηκε από αυτόν, µπορεί να διαλαµβάνει ότι η αξία οποιασδήποτε παράδοσης ή παροχής (α) Η οποία αποκτήθηκε από αυτόν ύστερα από την επίδοση της γνωστοποίησης, ή ύστερα από µεταγενέστερη ηµεροµηνία
που µπορεί να καθορίζεται στη γνωστοποίηση, και
(β) για την οποία ισχύουν τα αναφερόµενα στις υποπαραγράφους (α) µέχρι (γ) της παραγράφου (1) πιο πάνω,
θεωρείται ότι είναι η αξία της στην ελεύθερη αγορά για το σκοπό καθορισµού της αξίας της οριζόµενης ταξιδιωτικής
υπηρεσίας.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού οποιοδήποτε ερώτηµα κατά πόσο πρόσωπο είναι συνδεδεµένο µε άλλο
καθορίζεται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (4) της παραγράφου (1) του Τέταρτου Παραρτήµατος.
135. Φόρος εισροών επί αγαθών ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων για αναπαροχή
ως οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία εξαιρούνται από έκπτωση δυνάµει των άρθρων 20 και 21 του Νόµου.
136. Οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων δε δικαιούται να θεωρείται ως µέλος συγκροτήµατος για τους σκοπούς του
άρθρου 32 του Νόµου αν οποιοδήποτε άλλο µέλος του προτεινόµενου ή υπάρχοντος συγκροτήµατος (α) Έχει εγκατάσταση στο εξωτερικό·
(β) πραγµατοποιεί συναλλαγές εκτός της ∆ηµοκρατίας οι οποίες θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές αν
πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας· και
(γ) παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες που θα καταστούν, ή υπάρχει πρόθεση να καταστούν, οριζόµενη ταξιδιωτική
υπηρεσία.
137. (1) ΄Οταν οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων παρέχει οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία µπορεί να θεωρήσει εκείνη την
παροχή ότι δεν είναι οριζόµενη ταξιδιωτική υπηρεσία αν (α) Υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία όλων των τέτοιων συναλλαγών κατά την περίοδο ενός έτους που
αρχίζει από την εν λόγω παροχή δε θα υπερβεί το ένα τοις εκατόν όλων των συναλλαγών που πραγµατοποίησε κατά
τη διάρκεια εκείνης της περιόδου· και
(β) δεν πραγµατοποιεί οποιεσδήποτε παροχές οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούνται από διαµονή ή
µεταφορά.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού η αξία οποιωνδήποτε συναλλαγών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 14
του Νόµου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
(αναφέρεται στην παράγραφο 2.2)
Εφαρµόζεται το ΣΠΟΤΠ στη δική µου επιχείρηση;
1. Παρέχετε µεταφορά επιβατών, διαµονή, µίσθωση µεταφορικών µέσων για αναψυχή, χρησιµοποιείτε ξεναγούς,
πραγµατοποιείτε εκδροµές ή χρησιµοποιείτε ειδικές αίθουσες σε αεροδρόµια;
Αν όχι, τότε το ΣΠΟΤΠ δεν εφαρµόζεται στη δική σας επιχείρηση
Αν ναι, προχωρείστε στο 2.
2. Αγοράζετε και µεταπωλείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που απαριθµούνται στο 1 στο δικό σας όνοµα ή ως
αδήλωτος αντιπρόσωπος;
Αν όχι, προχωρείστε στο 3.
Αν ναι, προχωρείστε στο 4.
3. Αγοράζετε και µεταπωλείτε οποιαδήποτε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία παρέχετε µε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες
που απαριθµούνται στο 1;
Αν όχι, το ΣΠΟΤΠ δεν εφαρµόζεται στη δική σας επιχείρηση.
Αν ναι, προχωρείστε στο 4.
4. Προβαίνετε σε ουσιαστική µετατροπή ή περαιτέρω επεξεργασία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζετε;
Αν όχι, προχωρείστε στο 5.
Αν ναι, το ΣΠΟΤΠ δεν εφαρµόζεται στην περίπτωσή σας.
5. Οι συναλλαγές σας πραγµατοποιούνται από επιχειρηµατική εγκατάσταση που βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία; (βλέπε
παράγραφο 3.6 της Γνωστοποίησης).
Αν όχι, το ΣΠΟΤΠ δεν εφαρµόζεται στη δική σας περίπτωση.
Αν ναι, προχωρείστε στο 6.
6. Πραγµατοποιείτε συναλλαγές σε άλλες επιχειρήσεις για αναπαροχή από τις επιχειρήσεις αυτές;
Αν όχι, κανονικά πρέπει να χρησιµοποιήσετε το ΣΠΟΤΠ. ΄Οµως, πιθανόν να έχετε το δικαίωµα επιλογής σε
ορισµένες περιπτώσεις (Μέρος 4 του ενηµερωτικού εντύπου).
Αν ναι, δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε το ΣΠΟΤΠ, παρόλον ότι µπορείτε να επιλέξετε να το πράξετε (βλέπε
παράγραφο 4.2).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
Παραδείγµατα συναλλαγών µε ίδια µέσα
Μεταφορά µε λεωφορείο
Αν είστε ιδιοκτήτης ενός λεωφορείου ή αν ενοικιάζετε ένα λεωφορείο, και εργοδοτείτε τον οδηγό, προµηθεύετε τα αναγκαία
καύσιµα κλπ τότε αγοράζετε τα επιµέρους στοιχεία της µεταφοράς επιβατών. Κάτω από τέτοιες περιστάσεις, η µεταφορά
επιβατών δεν αποκτάται από εσάς και αναπαρέχεται στον ταξιδιώτη χωρίς ουσιαστική µετατροπή ή περαιτέρω επεξεργασία.
Η µεταφορά επιβατών είναι συναλλαγή µε ίδια µέσα και όχι συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου.
Αεροπορική µεταφορά
Αν ναυλώσετε ένα αεροπλάνο για ολόκληρη περίοδο τότε η µεταφορά επιβατών είναι συναλλαγή µε ίδια µέσα και όχι
συναλλαγή περιθωρίου κέρδους.
Κρουαζιέρες
Αν ναυλώσετε ένα σκάφος από τον ιδιοκτήτη του είτε µε πλήρωµα είτε όχι, οι κρουαζιέρες σας θεωρούνται συναλλαγές µε
ίδια µέσα.
∆ιαµονή
∆ιαµονή σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύµατα που αποτελούν ιδιοκτησία του οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων.
Αν είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και παρέχετε διαµονή, πραγµατοποιείτε συναλλαγή διαµονής µε ίδια µέσα.
∆ιαµονή σε ενοικιασµένες εγκαταστάσεις
Αν ενοικιάζετε ένα ξενοδοχείο ή τουριστικά διαµερίσµατα µε σύµβαση που προβλέπει ότι εσείς έχετε την ευθύνη του κτιρίου
και της συντήρησής του, η παροχή διαµονής στους πελάτες είναι συναλλαγή µε ίδια µέσα.
Επιµορφωτικά σεµινάρια
Αν οργανώνετε επιµορφωτικά σεµινάρια, εξασφαλίζοντας οµιλητές, αίθουσες, τεχνικά βοηθήµατα κλπ, η υπηρεσία που
παρέχετε αποτελεί συναλλαγή µε ίδια µέσα και όχι συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου.

Είναι συναλλαγή µε ίδια µέσα διότι δεν έχετε αγοράσει τα σεµινάρια ολοκληρωµένα, αλλά τα συστατικά τους στοιχεία⋅ και
έχετε διαφοροποιήσει τη φύση των υπηρεσιών που αγοράσατε (οµιλητές, αίθουσες, βοηθήµατα, βιβλία κλπ
αποτελούν ένα πακέτο επιµορφωτικού σεµιναρίου).
Ωστόσο, αν απλώς αγοράζετε µια θέση σε σεµινάριο από τρίτο µέρος που οργανώνει το σεµινάριο, και την πωλείτε ως µέρος
ενός πακέτου µαζί µε µεταφορά και/ή διαµονή, η πώληση της θέσης στο σεµινάριο είναι συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου.
Αν πραγµατοποιείτε εξαιρούµενες παροχές εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης πρέπει να κοιτάζετε τους κανόνες της µερικής
εξαίρεσης.
Συνδιασκέψεις
Αν διοργανώνετε συνδιασκέψεις, πιθανόν να ενοικιάσετε κάποιο χώρο σε ξενοδοχείο ή κέντρο συνδιασκέψεων, να
προµηθεύσετε τον απαραίτητο εξοπλισµό (για παράδειγµα, µικρόφωνα, συστήµατα προβολής, εγχειρίδια και άλλα φυλλάδια
στους συµµετάσχοντες) και να στελεχώσετε τους χώρους υποδοχής κτλ. Σε αυτές τις περιστάσεις, η παροχή οργανωµένης
συνδιάσκεψης θα θεωρηθεί συναλλαγή µε ίδια µέσα και όχι συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου. Αυτό συµβαίνει, διότι παρόλον
ότι ορισµένες από τις συναλλαγές που αναφέρθηκαν πιο πάνω µπορεί να αγοράστηκαν από εσάς, δεν παραδίδονται ή
παρέχονται από εσάς στην ίδια κατάσταση. Αντίθετα, τα αγαθά και υπηρεσίες που αγοράσατε θα χρησιµοποιηθούν για την
πραγµατοποίηση συναλλαγής διαφορετικού τύπου.
Αναψυκτικά κλπ που σερβίρονται κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης δεν θεωρούνται ως ξεχωριστές συναλλαγές σε αυτές
τις περιστάσεις, ακόµη και αν αγοραστούν από εξωτερικό τροφοδότη. Θα αποτελέσουν µέρος της συναλλαγής µε ίδια µέσα
που πραγµατοποιείτε δηλ. της οργανωµένης συνδιάσκεψης.
Αν η συναλλαγή σας περιορίζεται αποκλειστικά στα είδη που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δεν πραγµατοποιείτε συναλλαγές του
σχεδίου περιθωρίου και δεν υποχρεούστε ούτε δικαιούστε να εφαρµόσετε το ΣΠΟΤΠ. Ωστόσο, αν παρέχετε διαµονή και/ή
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µεταφορά για τους συµµετάσχοντες στη συνδιάσκεψη, οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν µέρος της οργανωµένης
συνδιάσκεψης. Αν οι συναλλαγές αυτές αγοραστούν και παραδοθούν ή παρασχεθούν χωρίς ουσιαστική µετατροπή σε άλλη
επιχείρηση πελάτη σας, τότε κανονικά ο φόρος θα πρέπει να αποδοθεί εφαρµόζοντας το ΣΠΟΤΠ (εκτός αν αναπαρέχονται
από την άλλη επιχείρηση - πελάτη σας - βλέπε παράγραφο 4.2).

΄Αλλες συναλλαγές, όπως γεύµατα σε εστιατόριο (εκτός των ωρών της συνδιάσκεψης) και εισιτήρια για το θέατρο ή
αθλητικές εκδηλώσεις, θα θεωρούνται επίσης ως συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου σε αυτές τις περιπτώσεις, αν παρέχονται
ή παραδίδονται ως µέρος του πακέτου µαζί µε διαµονή ή µεταφορά επιβατών.
Αν απλώς αγοράζετε κάποια θέση σε συνδιάσκεψη από τρίτο µέρος και την πωλείτε ως µέρος πακέτου µαζί µε υπηρεσία
µεταφοράς και/ή διαµονής, η παροχή της θέσης στη συνδιάσκεψη θεωρείται συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η
(αναφέρεται στις παραγράφους 5.13)
΄Αµεσο κόστος συναλλαγών µεταφοράς επιβατών µε ίδια µέσα
Τα ακόλουθα έξοδα που σχετίζονται µε την υπηρεσία της µεταφοράς µπορούν να περιληφθούν στον υπολογισµό του
άµεσου κόστους των συναλλαγών µεταφοράς επιβατών µε ίδια µέσα (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός) τέλη αεροδροµίου
λιµενικά δικαιώµατα για πλοία
απόσβεση οχηµάτων (που υπολογίζεται στην ίδια βάση όπως στους
ελεγµένους λογαριασµούς) για οχήµατα που σας ανήκουν
µισθοί οδηγών και εισφορές εργοδότη στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καύσιµα οχηµάτων
στάθµευση οχηµάτων
ασφάλιση οχηµάτων
δικαιώµατα προσγείωσης για αεροπλάνα
µίσθωση οχηµάτων
άδεια κυκλοφορίας οχηµάτων
επιδιόρθωση και συντήρηση οχηµάτων.
Μόνο µεταφορά που παρέχεται µε συναλλαγές σχεδίου περιθωρίου µπορεί να περιληφθεί στον υπολογισµό του ΣΠΟΤΠ. Αν
τα οχήµατα χρησιµοποιούνται επίσης για την παροχή υπηρεσίας µεταφοράς εκτός του Σχεδίου, τότε το ετήσιο κόστος
επιµερίζεται για να λάβει υπόψη του την περίπτωση αυτή. Ο επιµερισµός αυτός πρέπει να γίνεται µε βάση τα διανυθέντα
χιλιόµετρα. Αν επιθυµείτε να υιοθετήσετε οποιαδήποτε άλλη βάση για επιµερισµό, πρέπει να εξασφαλίσετε την
προηγούµενη έγκριση του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ
(αναφέρεται στις παραγράφους 5.13)
΄Αµεσο κόστος των παροχών διαµονής σε ξενοδοχείο µε ίδια µέσα.
Θα πρέπει να συµπεριληφθεί όλο το άµεσο κόστος που έχει υποστεί κανείς για την παροχή διαµονής. Τα ακόλουθα άµεσα
κόστα που σχετίζονται µε διαµονή σε ξενοδοχείο πιθανόν είναι αυτά τα οποία υφίσταται κάποιος στις περισσότερες
περιπτώσειςαγορές για επισιτισµό⋅
απόσβεση κτιρίων και εξοπλισµού⋅
θέρµανση και φωτισµό⋅
δηµοτικά τέλη⋅
ασφάλιση κτιρίων και εξοπλισµού⋅
µίσθωση εξοπλισµού, επίπλων κλπ⋅
επισκευές, συντήρηση και καθάρισµα⋅
µισθοί προσωπικού, συνεισφορές εργοδότη στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.
Μόνο διαµονή που παρέχεται µε υπηρεσίες σχεδίου περιθωρίου πρέπει να περιλαµβάνεται στον υπολογισµό του ΣΠΟΤΠ.
Αν οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται επίσης για την παροχή διαµονής εκτός του σχεδίου, τότε το ετήσιο κόστος πρέπει να
επιµεριστεί, ώστε η περίπτωση αυτή να ληφθεί υπόψη. Αυτός ο επιµερισµός κανονικά πρέπει να γίνει µε βάση τον αριθµό
των ενοίκων/ηµερών που προκρατήθηκαν για κάθε τύπο υπηρεσίας.
Είναι πιθανόν ορισµένα µέρη των εγκαταστάσεών σας να µη χρησιµοποιούνται ειδικά για την παροχή διαµονής (π.χ.
διοικητικά γραφεία, µπαρ, χώρος διαµονής ιδιοκτήτη κλπ) ενώ το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεστε να αφορά ολόκληρες τις
εγκαταστάσεις (π.χ. δηµοτικά τέλη, ασφάλιση, θέρµανση και φωτισµό). Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, το κόστος αυτό πρέπει
να επιµεριστεί µε βάση το εµβαδόν των διαφόρων µερών του κτιρίου.
Αν επιθυµείτε να υιοθετήσετε οποιαδήποτε άλλη βάση γι΄ αυτούς τους επιµερισµούς, θα πρέπει να εξασφαλίσετε την
προηγούµενη έγκριση του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α.
Ενηµερωθηκε 4/3/2004
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