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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 87
Όλους τους λειτουργούς,
θέµα: Χρήση Σχεδίων Περιθωρίου Κέρδους σε σχέση µε ενδοκοινοτικές
συναλλαγές
Τα Σχέδια Περιθωρίου Κέρδους, που προβλέπονται στο Άρθρο 40 της
περί Φ.Π.Α. νοµοθεσίας και ρυθµίζονται από τους περί Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (Ειδικές ∆ιατάξεις) Κανονισµούς όπως έχουν τροποποιηθεί, µπορούν
να εφαρµοστούν για συναλλαγές µε πρόσωπα που ανήκουν σε άλλα Κράτη
µέλη, νοουµένου ότι ικανοποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της
νοµοθεσίας.
2. Συγκεκριµένα, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο αγοράζει
δικαιούχα αγαθά:
-

από ιδιώτη από άλλο Κράτος µέλος
από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος µέλος, το οποίο
παραδίδει τα αγαθά µε βάση Σχέδιο Περιθωρίου, αντίστοιχο µε αυτό
που προβλέπεται στο Άρθρο 40 της Κυπριακής περί Φ.Π.Α.
νοµοθεσίας,

έχει δικαίωµα να εφαρµόσει Σχέδιο Περιθωρίου κατά την παράδοση των
δικαιούχων αγαθών στη ∆ηµοκρατία.
Σε τέτοια περίπτωση ο τόπος φορολόγησης της αγοράς δικαιούχου αγαθού
είναι το Κράτος µέλος απ΄ όπου αυτό αγοράζεται. Η µετέπειτα µεταπώληση
των δικαιούχων αγαθών στην Κύπρο, φορολογείται στην Κύπρο (ο τόπος
παράδοσης είναι η Κύπρος) µε τη χρήση του Σχεδίου Περιθωρίου Κέρδους
δηλαδή για το περιθώριο κέρδους που πραγµατοποιείται στην Κύπρο.
3. Όµως, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία που
πραγµατοποιεί απόκτηση αγαθών από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο
σε άλλο Κράτος µέλος, δηλαδή ο πωλητής στο άλλο Κράτος µέλος δεν
εφάρµοσε αντίστοιχο σχέδιο περιθωρίου κέρδους, δεν έχει δικαίωµα να
εφαρµόσει Σχέδιο Περιθωρίου για την µεταγενέστερη παράδοση των εν λόγω
αγαθών στη ∆ηµοκρατία, έστω κι αν τα αγαθά είναι δικαιούχα αγαθά. Σε
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τέτοια περίπτωση το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία έχει
υποχρέωση:
-να αποδώσει λογαριασµό για την απόκτηση των αγαθών, σύµφωνα µε τις
κανονικές διατάξεις της περί Φ.Π.Α. νοµοθεσίας για αποκτήσεις αγαθών
(διπλή καταχώρηση), καθότι ο τόπος φορολόγησης αποκτήσεων είναι το
Κράτος µέλος του προσώπου που πραγµατοποιεί την απόκτηση
-να επιβάλλει και να αποδώσει Φ.Π.Α. επί της αξίας της παράδοσης, όταν θα
παραδώσει τα αγαθά στη ∆ηµοκρατία.
4. Κατά ανάλογο τρόπο, εµπορευόµενος, υποκείµενο στο φόρο
πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία, που παραδίδει δικαιούχα αγαθά έχει το δικαίωµα
να εφαρµόσει Σχέδιο Περιθωρίου για παράδοση σε πρόσωπο σε άλλο
Κράτος µέλος. Σε τέτοια περίπτωση οφείλει να αποδώσει Φ.Π.Α. στη
∆ηµοκρατία επί του περιθωρίου κέρδους.
Ο Κύπριος εµπορευόµενος όµως µπορεί να επιλέξει να µην εφαρµόσει το
σχέδιο για παράδοση δικαιούχων αγαθών σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο
σε άλλο Κράτος µέλος, και σε τέτοια περίπτωση θα πραγµατοποιήσει
ενδοκοινοτική παράδοση των δικαιούχων αγαθών (µε µηδενικό συντελεστή
Φ.Π.Α. αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε την ερµηνευτική
εγκύκλιο 85).
5. Αναφέρεται σχετικά ότι σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία για το
Φ.Π.Α. η οποία εφαρµόζεται και στη ∆ηµοκρατία µε την περί Φ.Π.Α.
νοµοθεσία, όλοι οι εµπορευόµενοι σε όλα τα Κράτη µέλη έχουν την
υποχρέωση να δεικνύουν στα τιµολόγια που εκδίδουν, κατά πόσο
εφαρµόζουν Σχέδιο Περιθωρίου. Συνεπώς, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο
στη ∆ηµοκρατία το οποίο αγοράζει δικαιούχα αγαθά από άλλο υποκείµενο
στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος µέλος (πωλητής), θα γνωρίζει κατά πόσο
ο πωλητής έχει εφαρµόσει Σχέδιο Περιθωρίου για την παράδοση δικαιούχων
αγαθών. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να αποφασίσει κατά πόσο και
ο ίδιος έχει δικαίωµα να εφαρµόσει Σχέδιο Περιθωρίου κατά την
µεταγενέστερη παράδοση των αγαθών στη ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρθησαν πιο πάνω.
6. Σηµειώνεται περαιτέρω ότι το Σχέδιο Περιθωρίου εφαρµόζεται και για
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Η τιµή στην οποία αποκτήθηκε µεταχειρισµένο
αυτοκίνητο, που λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισµού του
περιθωρίου κέρδους, περιλαµβάνει και το φόρο κατανάλωσης που
επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων
Κατανάλωσης Νόµου (Κ∆Π 36/2002), δεν περιλαµβάνει όµως έξοδα
µεταφοράς, επισκευής κλπ. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες
ενδοκοινοτικής µεταφοράς αναφέρονται στην ερµηνευτική εγκύκλιο 86 µε
ηµερ. 4.6.2004.
7. Υπενθυµίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής Σχεδίου
Περιθωρίου για µεταχειρισµένα αυτοκίνητα τα οποία εισάγονται στη
∆ιεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,
1096, Λευκωσία
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία Φ.Π.Α., 1471, Λευκωσία
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∆ηµοκρατία από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση
αυτή, ο πωλητής εισαγοµένων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων υποχρεούται να
επιβάλλει και να αποδώσει Φ.Π.Α. επί της συνολικής αξίας, όταν θα
παραδώσει τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα στη ∆ηµοκρατία. Ταυτόχρονα έχει
δικαίωµα να εκπέσει ως φόρο εισροών το Φ.Π.Α. που κατέβαλε στο Τελωνείο
για την εισαγωγή τέτοιων αυτοκινήτων.
Όλες οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των Σχεδίων Περιθωρίου Κέρδους
αναφέρονται στους περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικές ∆ιατάξεις )
Κανονισµούς του 2001 µέχρι 2004 και στη Γνωστοποίηση που έχει
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε αρ. 3570 και ηµερ.
25.1.2002 (Κ∆Π 36/2002)

(∆. Σπαθάρης)
για Έφορο Φ.Π.Α.
Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών
: Αρχιτελωνείο
: Κ.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία
: Ο.Ε.Β.
Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία
:Παγκύπριο Σύνδεσµο Εµπορίας Αυτοκινήτων
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935
1355 Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής
Τ.Θ. 25584
1310 Λευκωσία
∆ιεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,
1096, Λευκωσία
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία Φ.Π.Α., 1471, Λευκωσία
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: Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 26540
1640 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 53684
3317 Λεµεσός
: Προϊσταµένους Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α.
: Προϊστάµενους Τοµέων Κεντρικών Γραφείων Φ.Π.Α.

∆ιεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,
1096, Λευκωσία
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία Φ.Π.Α., 1471, Λευκωσία
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