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ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για την περίοδο

µέχρι

Σφραγίδα παραλαβής

Αριθµός Εγγραφής στο Μητρώο Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α.
Υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ µεταξύ 1/3 και 30/4 του επόµενου έτους που αφορά η αίτηση!
•
•

Στο πίσω µέρος υπάρχουν σηµειώσεις για να σας βοηθήσουν να συµπληρώσετε το έντυπο αυτό . Παρακαλείστε να τις διαβάσετε
προσεκτικά.
Συµπληρώστε το έντυπο µε µαύρο ή µπλε µελάνι και µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα προτού το υποβάλετε στην Υπηρεσία ΦΠΑ.

Συµπληρώστε αν υπάρχει αλλαγή στη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την πιο πάνω.
Οδός .......................................................................................................................................................................... Αριθµός ..................
Τ. Κώδικας .....................

Πόλη/Χωριό/Επαρχία .........................................................................

Συµπληρώστε αν υπάρχει αλλαγή στη διεύθυνση της κύριας έδρας της αγροτικής εκµετάλλευσης σας (σηµείωση 3):
Οδός .......................................................................................................................................................................... Αριθµός ..................
Τ. Κώδικας .....................

Πόλη/Χωριό/Επαρχία .........................................................................

Περιγράψετε σε συντοµία τις αγροτικές σας δραστηριότητες κατά την πιο πάνω περίοδο καθώς και οποιεσδήποτε άλλες µη αγροτικές
δραστηριότητες που πιθανόν να διενεργήσατε (σηµείωση 4):
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................…………………………………………………
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ (σηµείωση 5):
ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
£
Αγροτική παραγωγή

ΚΑΤΑΠΟΚΟΠΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
%
5

ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ
£

Προς Έφορο ΦΠΑ
Με την παρούσα αίτηση σας υποβάλω αναλυτική κατάσταση των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται καθώς και τα πρωτότυπα
αυτών σύµφωνα µε τον κανονισµό 5 των περί ΦΠΑ (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) Κανονισµών του 2003, για να µου επιστρέψετε το
ποσό του ΦΠΑ ύψους :
(ολογράφως)Λίρες Κύπρου................................................................................................................. ………………………………………..
(αριθµητικά) £..............................................(σηµείωση 6) που αφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων δικής µου παραγωγής και
παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγµατοποίησα κατά την πιο πάνω περίοδο.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΚΗΣ ΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ (σηµείωση 8)
α/α

Ηµεροµηνία
και αρ.
Τιµολογίου*

Όνοµα αγοραστή

Αρ. ΦΠΑ
αγοραστή

Προϊόν που
πουλήθηκε

Αξία

* επισυνάπτονται τα πρωτότυπα
Συµπληρώστε και υπογράψτε την ακόλουθη δήλωση (σηµείωση 7) :
Εγώ ο/η...................................................................................................................... δηλώνω ότι οι πληροφορίες που συµπλήρωσα σε
αυτό το έντυπο είναι πλήρεις και αληθείς και ότι δεν έχω υποβάλει οποιοδήποτε άλλο αίτηµα µε οποιοδήποτε τρόπο για επιστροφή
ΦΠΑ για την πιο πάνω περίοδο.
Υπογραφή : ......................................................................................................
Παρακαλείστε να σηµειώσετε
Αυτοεργοδοτούµενος

Ηµεροµηνία : ...........................................

Χ
Εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο

∆ιαχειριστής

3
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

•
•

Στο ενηµερωτικό έντυπο Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών θα βρείτε επιπρόσθετες χρήσιµες πληροφορίες για το ειδικό καθεστώς
αγροτών οι οποίες θα σας βοηθήσουν στη συµπλήρωση του παρόντος εντύπου ΦΠΑ 207.
Η απόφαση του Εφόρου ΦΠΑ αναφορικά µε την αίτηση σας αυτή θα σας κοινοποιηθεί εντός 2 µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής του παρόντος εντύπου, νοουµένου ότι αυτό υποβληθεί εµπρόθεσµα, είναι ορθά συµπληρωµένο
και υπογραµµένο και µαζί του υποβάλλονται και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

1.

Η αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ κάθε έτους υποβάλλεται, µεταξύ 1/3 και 30/4 συµπεριλαµβανοµένων, το επόµενο έτος. Για
παράδειγµα η αίτηση για το 2004 πρέπει να υποβληθεί µεταξύ 1/3/2005 και 30/4/2005. Αυτό γίνεται για να σας δοθεί χρόνος να
ετοιµάσετε τα απαραίτητα στοιχεία. Αιτήσεις που υποβάλλονται πριν την 1/3 γίνονται αποδεκτές ως υποβληθείσες την 1/3. Αιτήσεις
που υποβάλλονται µετά την 30/4 είναι εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται µε αποτέλεσµα να µη δικαιούστε οποιασδήποτε
επιστροφής.

2.

Παρακαλώ εξετάστε κατά πόσο τα στοιχεία που αφορούν το όνοµα και τον αριθµό σας στο Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ
Αγροτών που αναγράφονται, είναι ορθά για να µην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβληµα ή καθυστέρηση στην εξέταση και έγκριση του
αιτήµατος σας.

3.

Είναι πολύ σηµαντικό να µας ενηµερώνετε για αλλαγές στην ορθή διεύθυνση σας για να είµαστε σε θέση να επικοινωνούµε µαζί
σας και να σας αποστέλλοµε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έντυπα, καθώς και την επιταγή µε το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ
όταν αυτό εγκριθεί.

4.

Περιγράψτε σε συντοµία τις αγροτικές δραστηριότητες που διενεργήσατε κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους π.χ.
καλλιέργεια δηµητριακών, αιγοτροφεία, φυτώριο κ.λ.π.. Σε περίπτωση που πραγµατοποιήσατε και µη αγροτικές δραστηριότητες
δώστε και για αυτές σύντοµη περιγραφή.

5.

Πολλαπλασιάζοντας τον καταποκοπή συντελεστή 5% (όπως αυτός προκύπτει από τα εθνικά στατιστικά στοιχεία του αγροτικού
τοµέα) µε τη συνολική αξία των πωλήσεων σας σε υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα (σύµφωνα µε τα τιµολόγια που επισυνάπτετε
και καταγράψατε στην αναλυτική κατάσταση) το αποτέλεσµα είναι το ποσό του ΦΠΑ που δικαιούστε για επιστροφή.

6.

Αιτήµατα για επιστροφή ΦΠΑ κάτω των £25 λιρών δεν εξετάζονται και εποµένως τέτοια µικρά ποσά δεν επιστρέφονται. Το όριο
αυτό υπάρχει για να αποφεύγεται τόσο το διοικητικό κόστος στον αγρότη όσο και στην Υπηρεσία ΦΠΑ να ασχολούνται µε τέτοια
µικρά ποσά. Σηµειώνεται ότι το ποσό επιστροφής ΦΠΑ £25, µε καταποκοπή συντελεστή 5%, αντιστοιχεί σε £500 αξία πωλήσεων
αγροτικής παραγωγής το χρόνο.

7.

Επισύροµε την προσοχή σας ότι η δήλωση πρέπει απαραίτητα να συµπληρωθεί και να υπογραφεί για να εξεταστεί η αίτηση σας.
Αν υπάρχουν λανθασµένα ή ψευδή στοιχεία στην αίτηση σας, τότε η ένταξη σας στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών αυτόµατα
ακυρώνεται και πιθανόν να διαπράττετε ποινικό αδίκηµα µε τις ανάλογες συνέπειες.

8.

Στην αναλυτική κατάσταση των αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν το αίτηµα σας για επιστροφή, καταγράψτε όλα τα
τιµολόγια που αφορούν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής σας παραγωγής καθώς και παροχών αγροτικών υπηρεσιών σε
αγοραστές υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα (επιχειρήσεις) κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Ως τιµολόγια θεωρούνται και
τα έγγραφα εκκαθάρισης που σας εκδίδουν για παράδειγµα Συνεργατικές εταιρίες ή Συµβούλια διάθεσης αγροτικών προϊόντων
όταν ενεργούν εκ µέρους σας στην πώληση της παραγωγής σας καθώς και εντάλµατα πληρωµής που σας εκδίδονται από
αρµόδιους οργανισµούς για αποζηµίωση λόγω καταστροφής ή απόσυρσης αγροτικών προϊόντων. Ως υποκείµενα στο φόρο
πρόσωπα εκτός από τις επιχειρήσεις (υπεραγορές, έµποροι κλπ) θεωρούνται και το ∆ηµόσιο, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλα πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Εποµένως στην κατάσταση των αποδεικτικών στοιχείων που θα συµπληρώσετε,
µπορείτε να συµπεριλάβετε και τα τιµολόγια πωλήσεων σε τέτοια πρόσωπα. Για παράδειγµα µπορείτε να συµπεριλάβετε
πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής σας παραγωγής σε νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική ή σχολείο ή στην Εθνική Φρουρά. Τα
τιµολόγια αυτά εκδίδονται από τους αγοραστές µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης, δηλαδή ο αγοραστής έχει υποχρέωση να σας
εκδώσει τιµολόγιο αγοράς για τις πωλήσεις που του διενεργείτε ως αγρότες και να σας εφοδιάσει µε το πρωτότυπο. Τα
πρωτότυπα αυτά τιµολόγια καταγράψτε τα στην κατάσταση των αποδεικτικών στοιχείων πιο πάνω και απαραίτητα
επισυνάψτε τα στην παρούσα αίτηση σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μη συµπεριλάβετε πωλήσεις που πραγµατοποιείτε απ΄ευθείας στους καταναλωτές ( π.χ. στις λαϊκές αγορές) ή σε άλλους
αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών.

