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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Τι καλύπτει αυτό το ενηµερωτικό έντυπο;
Τι είναι η Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της Ενιαίας Αγοράς.
Οι περιοχές των Ανδόρων και του Σαν Μαρίνο.
Ποια είναι η αναγκαιότητα αναγνώρισης των περιοχών που περιλαµβάνονται ή δεν
περιλαµβάνονται στο έδαφος των Κρατών µελών;
1.6 Αγαθά που µεταφέρονται στη ∆ηµοκρατία από κάποιο άλλο Κράτος Μέλος θεωρούνται ως
εισαγόµενα;
1.7. Αγαθά τα οποία αποστέλλονται από τη ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος θεωρούνται ως
εξαγόµενα;
1.8 Υποχρεούµαι να καταβάλω Φ.Π.Α. στα «σύνορα» για αγαθά που µεταφέρονται στη ∆ηµοκρατία
από άλλα Κράτη µέλη;
1.9 Πώς επιβάλλεται ο Φ.Π.Α. σε παραδόσεις αγαθών µεταξύ εγγεγραµµένων για ΦΠΑ εµπορευοµένων
σε διαφορετικά Κράτη µέλη;
1.10 Υπάρχουν οποιεσδήποτε ρυθµίσεις για παραδόσεις αγαθών σε ιδιώτες ή µη-εγγεγραµµένα
πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλο Κράτος µέλος;
1.11 Αναφορά στους «συνηθισµένους κανόνες» διεκδίκησης φόρου εισροών.
2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε
2.1 .Πως επιβάλλεται και πως αποδίδεται λογαριασµός για ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών µεταξύ
εγγεγραµµένων για σκοπούς ΦΠΑ εµπορευοµένων σε διαφορετικά Κράτη µέλη;
2.2. Πώς επιβάλλεται και πως αποδίδεται λογαριασµός για ΦΠΑ για παραδόσεις αγαθών σε πελάτες οι
οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι για σκοπούς ΦΠΑ σε άλλο Κράτος µέλος ή σε ιδιώτες;
2.3 Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην γενική αρχή των παραγράφων 2.1. και 2.2;
3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
(ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ)
3.1 Μπορώ να επιβαρύνω την παράδοση αγαθών σε εγγεγραµµένο για σκοπούς Φ.Π.Α. αγοραστή σε
άλλο Κράτος µέλος µε το µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.;
3.2 Τι πρέπει να κάνω αν δεν µπορέσω να ικανοποιήσω όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1;
3.3 Πως αποκτώ γνώση του αριθµού εγγραφής του πελάτη µου εγγεγραµµένου για ΦΠΑ σε άλλο
Κράτος µέλος;
3.4 Πως µπορώ να εξασφαλίσω ότι οι πελάτες µου από την Ε.Ε. µου παρέχουν έγκυρο αριθµό εγγραφής
ΦΠΑ;
3.5 Οφείλω να ενηµερώνω την Υπηρεσία ΦΠΑ σε σχέση µε οποιεσδήποτε αλλαγές σε εγγραφή
συγκροτήµατος εταιρειών;
3.6. Μπορεί να επιβληθεί µηδενικός συντελεστής στην παράδοση των αγαθών αν ο πελάτης µου
παραλάβει τα αγαθά ή διευθετήσει για την παραλαβή τους και µετακίνηση τους από τη ∆ηµοκρατία;
3.7.Ποιο είναι το φορολογικό σηµείο (χρόνος παράδοσης) για αγαθά που παραδίδονται σε άλλο Κράτος
µέλος;
3.8.Γιατί πρέπει να γνωρίζω το φορολογικό σηµείο για τις παραδόσεις µου;
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3.9.Τι θα συµβεί αν λάβω πληρωµή ή µερική πληρωµή πριν την αποστολή τιµολογίου ή πριν την
παράδοση των αγαθών;
3.10. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για υποβολή στοιχείων στην Υπηρεσία ΦΠΑ για παραδόσεις αγαθών
σε πελάτες που ανήκουν σε άλλα Κράτη µέλη;
4.

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

4.1 Σε ποιες περιπτώσεις θα αποδώσω λογαριασµό για ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία για αποκτήσεις;
4.2 Πως αποδίδω ΦΠΑ για αποκτήσεις στη ∆ηµοκρατία;
4.3. Ποιος είναι ο χρόνος της απόκτησης (φορολογικό σηµείο);
4.4. Ποίος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ για απόκτηση στη ∆ηµοκρατία;
4.5. Οφείλω να αποδώσω ΦΠΑ επί της απόκτησης αν πραγµατοποιώ µερική ή συνολική πληρωµή για
τα αγαθά;
4.6. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ όταν ο προµηθευτής µου αποστείλει τιµολόγιο ΦΠΑ για το
ποσό που έχω πληρώσει;
4.7. Οφείλεται ο φόρος επί των αποκτήσεων στη χώρα όπου τα αγαθά µεταφέρονται;
4.8. Τι θα συµβεί αν τα αγαθά µεταφερθούν σε διαφορετικό Κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένος ο πελάτης;
4.9 Οφείλω να αποδίδω λογαριασµό για ΦΠΑ επί των αποκτήσεων στη ∆ηµοκρατία όταν δίδω τον
αριθµό εγγραφής ΦΠΑ στον προµηθευτή µου από την ΕΕ;
4.10. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για υποβολή στοιχείων στην Υπηρεσία ΦΠΑ για αποκτήσεις αγαθών
από άλλα Κράτη µέλη;
5. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ
5.1 Πώς υπολογίζω το ποσό του φόρου που οφείλεται επί των αποκτήσεων;
5.2 Ποια είναι η φορολογητέα αξία της απόκτησης;
5.3 Πώς καθορίζεται η φορολογητέα αξία της απόκτησης;
5.4. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ αν η αξία της απόκτησης είναι εκφρασµένη σε ξένο νόµισµα.
5.5. Περιλαµβάνω οποιοδήποτε ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ή φόρου κατανάλωσης στην
φορολογητέα αξία της απόκτησης;
6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ
6.1. Αποτελεί η µεταφορά ιδίων αγαθών από ένα Κράτος µέλος σε άλλο παράδοση αγαθών;
6.2. Ο φόρος επί της απόκτησης οφείλεται στο Κράτος µέλος στο οποίο τα αγαθά µεταφέρονται;
6.3 Έχω υποχρέωση να εγγραφώ για σκοπούς ΦΠΑ στο Κράτος µέλος στο οποίο µεταφέρω τα δικά µου
προϊόντα;
6.4. Υποχρεούµαι να καταβάλω Κυπριακό ΦΠΑ για τα δικά µου αγαθά τα οποία µεταφέρω σε άλλο
Κράτος µέλος, αν δεν είµαι εγγεγραµµένος σε εκείνο το Κράτος µέλος;
6.5. Υποχρεούµαι να αποδώσω λογαριασµό για ΦΠΑ επί της απόκτησης αν µεταφέρω τα αγαθά µου
από την ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος µε σκοπό να τα πωλήσω σε εκείνο το Κράτος µέλος.
6.6. Θεωρείται κάθε µεταφορά των δικών µου προϊόντων σε άλλο Κράτος µέλος ως παράδοση αγαθών;
6.7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την τήρηση στοιχείων για τη µεταφορά ιδίων αγαθών σε
άλλο Κράτος µέλος;
7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
7.1 Ποιες προσωρινές µετακινήσεις αγαθών δεν θεωρούνται παραδόσεις ή αποκτήσεις;
7.2 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η προσωρινή µετακίνηση αγαθών µε σκοπό
την παροχή υπηρεσιών να µην θεωρείται ούτε παράδοση ούτε απόκτηση;
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7.3. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η προσωρινή µετακίνηση αγαθών µε
σκοπό την προσωρινή τους χρήση σε άλλο Κράτος µέλος να µην θεωρείται ούτε παράδοση ούτε
απόκτηση;
7.4. Τι γίνεται αν τα αγαθά µετακινηθούν προσωρινά σε άλλο Κράτος µέλος και αλλάξουν οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες µεταφέρθηκαν;
7.5. Οφείλω να τηρώ αποδεικτικά στοιχεία ότι δικά µου αγαθά έχουν µετακινηθεί προσωρινά από τη
∆ηµοκρατία και ότι έχουν αργότερα επιστρέψει στη ∆ηµοκρατία, παρόλο ότι η µετακίνηση τους δεν
θεωρείται παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ;
7.6 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την τήρηση στοιχείων για την προσωρινή µετακίνηση
αγαθών;
8. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ Η ΤΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
8.1.Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε παράδοση αγαθών η οποία συνεπάγεται την
εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους
8.2. Που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η συναλλαγή αυτή;
8.3. Έχω υποχρέωση να εγγραφώ για Φ.Π.Α. σε άλλο Κράτος µέλος αν παραδίδω αγαθά για
εγκατάσταση ή συναρµολόγηση σε εκείνο το Κράτος µέλος;
8.4. Ποια Κράτη µέλη εφαρµόζουν απλοποιηµένη διαδικασία;
8.5. Θεωρείται ότι πραγµατοποιώ απόκτηση αγαθών όταν µετακινώ αγαθά από ένα Κράτος µέλος σε
άλλο για να τα συναρµολογήσω ή να τα εγκαταστήσω εκεί;
8.6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων σε σχέση µε µετακίνηση αγαθών από την
∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος µε σκοπό την εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους εκεί;
8.7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για µετακίνηση αγαθών από άλλο Κράτος
µέλος στη ∆ηµοκρατία για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους στη ∆ηµοκρατία;
8.8. Υπάρχει υποχρέωση για εγγραφή για σκοπούς Φ.Π.Α. όταν παραδίδονται αγαθά για εγκατάσταση ή
συναρµολόγηση στη ∆ηµοκρατία;
8.9. Πως λειτουργεί η απλοποιηµένη διαδικασία;
8.10. Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει την απλοποιηµένη διαδικασία;
8.11. Έχω υποχρέωση να ειδοποιήσω την Υπηρεσία Φ.Π.Α. και τον πελάτη µου στη ∆ηµοκρατία ότι
προτίθεµαι να χρησιµοποιήσω την απλοποιηµένη διαδικασία;
8.12. Υποχρέωση ειδοποίησης σε περίπτωση περαιτέρω παραδόσεων αγαθών προς συναρµολόγηση ή
εγκατάσταση στον ίδιο πελάτη;
8.13. Τι πρέπει να κάνω όταν αγοράζω αγαθά που έχουν συναρµολογηθεί ή εγκατασταθεί και ο
προµηθευτής µου από την Ε.Ε. µε έχει ειδοποιήσει ότι χρησιµοποιεί την απλοποιηµένη
διαδικασία.
8.14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για παραδόσεις αγαθών σε πελάτες που
ανήκουν σε άλλα Κράτη µέλη;
9. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
9.1. Ποια είναι η έννοια των τριγωνικών συναλλαγών;
9.2. Ποια είναι η έννοια των τριγωνικών συναλλαγών µέσα στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εµπορίου;
9.3. Πως θα µπορούσα να εµπλακώ σε διαδικασία τριγωνικού εµπορίου;
9.4. Πως µεταχειρίζοµαι τις πιο πάνω παραδόσεις για σκοπούς Φ.Π.Α.;
9.5. Ποια είναι η απλοποιηµένη διαδικασία;
9.6. Πότε µπορώ να εφαρµόσω απλοποιηµένη διαδικασία;
9.7. Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ όταν επιθυµώ να χρησιµοποιήσω την απλοποιηµένη
διαδικασία, όταν είµαι ο ενδιάµεσος προµηθευτής στην ∆ηµοκρατία σε συναλλαγή τριγωνικού
εµπορίου και πραγµατοποιώ παραδόσεις αγαθών σε πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος;
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9.8. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ όταν ενεργώ ως ενδιάµεσος προµηθευτής σε άλλο Κράτος
µέλος και πραγµατοποιώ συναλλαγές σε πελάτη ο οποίος ανήκει στη ∆ηµοκρατία, αν επιθυµώ να
χρησιµοποιήσω την απλοποιηµένη διαδικασία;
9.9. Όταν έχω αποστείλει ειδοποίηση, οφείλω να αποστέλλω περαιτέρω ειδοποιήσεις για
µεταγενέστερες παραδόσεις στον ίδιο πελάτη;
9.10. Τι συµβαίνει σε περίπτωση που βρίσκοµαι στη ∆ηµοκρατία, αγοράζω αγαθά από άλλο Κράτος
µέλος και ο προµηθευτής µου χρησιµοποιεί την απλοποιηµένη διαδικασία για τριγωνικές
συναλλαγές.
10.ΑΛΛΕΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
10.1. Τι καλύπτει το Μέρος 10 του ενηµερωτικού εντύπου;
10.2. Ποια είναι η έννοια των αποθεµάτων ασφαλείας («call-off stocks»);
10.3. Αγαθά τα οποία παραδίδονται σε αποθηκευτικούς χώρους (Warehouses) που λειτουργούν από
προµηθευτή σε άλλο Κράτος µέλος θεωρούνται ως αποθέµατα ασφαλείας;
10.4. Ποια είναι η φορολογική µεταχείριση για αποθέµατα ασφαλείας που µετακινούνται µεταξύ χωρών
της Ε.Ε.;
10.5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για αποθέµατα ασφαλείας («call-off
stocks»);
10.6. Ποια είναι η έννοια των αποθεµάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα
(«consignment stocks»);
10.7. Ποια είναι η φορολογική µεταχείριση των αποθεµάτων τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του
αποστολέα («consignment stocks») που διακινούνται µεταξύ Κρατών µελών;
10.8. Ποίες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για αποθέµατα που βρίσκονται υπό την
ευθύνη του αποστολέα ( «consignment stocks»);
10.9. Ποίος είναι υπεύθυνος για πληρωµή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του οφειλόµενου ΦΠΑ
στο Κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλονται τα αγαθά;
10.10 Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ αν παραδίδω και αναλαµβάνω την µεταφορά αγαθών που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για ιδιωτικούς σκοπούς σε πελάτη σε άλλο Κράτος
µέλος;
10.11. Πώς αποδίδω λογαριασµό για Φ.Π.Α. για αγαθά τα οποία έχουν απολεσθεί, καταστραφεί ή
κλαπεί κατά τη διακίνηση τους;
10.12. Πώς αποδίδω λογαριασµό για Φ.Π.Α. για αγαθά που αποστέλλονται ή λαµβάνονται για έγκριση,
ή «για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή µε άλλους παρόµοιους όρους;
10.13. Ποίες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για παραδόσεις για αγαθά που
αποστέλλονται για έγκριση, ή «για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή µε άλλους παρόµοιους
όρους;
10.14. Μπορώ να επιβάλω Φ.Π.Α. σε Πρεσβείες, Προξενεία, ∆ιεθνείς Οργανισµούς κλπ σε άλλες χώρες
Κράτη µέλη;
10.15. Ποιος θεωρείται ∆ιεθνής Οργανισµός;
10.16. Μπορώ να µεταχειριστώ τις παραδόσεις προς τις Πρεσβείες, Προξενεία, ∆ιεθνείς Οργανισµούς
κλπ σε άλλες χώρες Κράτη µέλη οι οποίες υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή ως πωλήσεις
από απόσταση;
10.17. Πρέπει να περιλάβω τις παραδόσεις προς τις Πρεσβείες, Προξενεία, ∆ιεθνείς Οργανισµούς ή τις
δυνάµεις του ΝΑΤΟ σε άλλα Κράτη µέλη στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για ενδοκοινοτικές
συναλλαγές;
10.18. Πώς µπορούν οι πελάτες µου να ελέγξουν αν δικαιούνται την απαλλαγή αυτή;
10.19. Οι διευθετήσεις αυτές καλύπτουν όλα τα αγαθά;
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11. ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
11.1. Ποια είναι η µεταχείριση για σκοπούς Φ.Π.Α. αγαθών που τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ε.Ε.;
11.2. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 11.1 εφαρµόζονται και στην περίπτωση που
διενεργούνται και άλλες εργασίες επί των αγαθών όπως επιδιορθώσεις;
11.3. Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ αν τα αγαθά δεν επιστραφούν σε εµένα µετά την
επεξεργασία;
12. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
12.1. Οφείλω να συµπληρώσω οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις για το ενδοκοινοτικό εµπόριο
επιπρόσθετα από τη κανονική φορολογική µου δήλωση;
12.2. Ποια τετράγωνα της Φορολογικής δήλωσης οφείλω να συµπληρώσω όταν πωλώ αγαθά ή αγοράζω
αγαθά από άλλο Κράτος µέλος;
12.3. Σε ποια φορολογική περίοδο υποχρεούµαι να αποδώσω λογαριασµό για Φ.Π.Α. για τις αποκτήσεις
µου;
12.4. Πως αποφασίζω σε ποια περίοδο καθίσταται οφειλόµενος ο φόρος επί των αποκτήσεων;
12.5. Ποια αρχεία οφείλω να τηρώ έτσι ώστε να αποδίδω λογαριασµό για τις αποκτήσεις;
12.6. Οφείλω να καταχωρώ τον οφειλόµενο φόρο επί των αποκτήσεων µου στο λογαριασµό Φ.Π.Α.;
12.7. Οφείλω να τηρώ αρχείο προσωρινών µετακινήσεων προς και από άλλα Κράτη µέλη;
12.8. Ποιες πληροφορίες οφείλω να καταχωρώ όταν αποστέλλω αγαθά σε, ή παραλαµβάνω αγαθά από
άλλο Κράτος µέλος;
12.9. Ποιες πληροφορίες οφείλω να καταχωρώ όταν παραλαµβάνω αγαθά από άλλο Κράτος µέλος επί
προσωρινής βάσης;
12.10. Πότε οφείλω να εκδώσω τιµολόγιο Φ.Π.Α. ;
12.11. Οφείλω πάντοτε να εκδίδω τιµολόγιο Φ.Π.Α. µε όλα τα στοιχεία σε εγγεγραµµένο πελάτη σε
άλλο Κράτος µέλος;
12.12. Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται σε τιµολόγιο Φ.Π.Α.;
12.13. Οφείλω πάντοτε να τιµολογώ σε κυπριακές λίρες;
12.14. Ποίο είναι το αλφαβητικό πρόθεµα που περιλαµβάνεται στον αριθµό εγγραφής και
χρησιµοποιείται για αναγνώριση του Κράτους µέλους;
13. ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.
13.1. Τι καλύπτει αυτό το Μέρος του ενηµερωτικού εντύπου για το ενδοκοινοτικού εµπορίου;
13.2. Ποιες είναι υποχρεώσεις για καταχώρηση δηλώσεων για αγαθά που παραδίδονται για δοκιµές
(testing);
13.3. Ποιες είναι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για δείγµατα;
13.4. Ποιες είναι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για αγαθά που αποστέλλονται για
επιδιόρθωση ή επεξεργασία και επιστρέφονται;
14. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ
14.1 Ποιον αφορά το Μέρος αυτό του ενηµερωτικού εντύπου;
14.2. Υποβάλλονται σε όλα τα Κράτη µέλη Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες;
14.3. Γιατί είναι υποχρεωτική η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
14.4.Ποιος οφείλει να συµπληρώσει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
14.5.Πως µπορώ να προµηθευτώ τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
14.6. Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο;
14.7. Πόσο συχνά υποβάλλεται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας;
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14.8. Μπορώ να υποβάλω αίτηµα για αλλαγή της
φορολογικής µου περιόδου έτσι ώστε να συµπίπτει
µε την υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
14.9. Ποια είναι η προθεσµία για υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα;
14.10. Ποιες πληροφορίες οφείλω να καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
14.11.Μπορώ να υποβάλω τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα σε απλό χαρτί;
14.12. Που µπορώ να βρω πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
14.13. Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις σχετικά µε την υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
14.14. Πώς µπορώ να αποφύγω οποιαδήποτε λάθη στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
14.15. Μπορεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας να υποβληθεί από αντιπρόσωπο µου;
14.16. Υποχρεούµαι να υποβάλω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όταν οι µοναδικές παραδόσεις που
πραγµατοποιώ στην Ε.Ε. αφορούν τριγωνικές συναλλαγές;
14.17. Αν παραδίδω αγαθά χωρίς αντιπαροχή σε άλλο Κράτος µέλος, περιλαµβάνω την παράδοση αυτή
στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
14.18. Πως µεταχειρίζοµαι τις πωλήσεις από απόσταση;
14.19. Υποχρεούµαι να καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προσωρινές µετακινήσεις σε άλλα
Κράτη µέλη, αγαθών που ανήκουν στην επιχείρηση µου;
14.20. Πως αποδίδω λογαριασµό για πιστωτικές σηµειώσεις;
15. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
15.1.Ποια είναι η έννοια του όρου «πωλήσεις από απόσταση»;
15.2. Πως µεταχειρίζοµαι το Φ.Π.Α. όταν πραγµατοποιώ πωλήσεις από απόσταση από τη ∆ηµοκρατία
σε άλλες χώρες Κράτη µέλη;
15.3. Ποια είναι τα όρια για πωλήσεις από απόσταση που ισχύουν σε κάθε Κράτος µέλος;
15.4. Τι γίνεται στην περίπτωση που πραγµατοποιώ πωλήσεις από απόσταση αγαθών που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης;
15.5. Οφείλω να τηρώ αρχείο των πωλήσεων µου από απόσταση για κάθε Κράτος µέλος;
15.6. Υποχρεούµαι να ορίσω αντιπρόσωπο για να ενεργεί εκ µέρους µου σε οποιοδήποτε Κράτος µέλος;
15.7. Μπορώ να επιλέξω να αποδίδω λογαριασµό για Φ.Π.Α. στο Κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλω
τα αγαθά;
15.8. Τι πρέπει να κάνω αν ασκήσω αυτή την επιλογή;
15.9. Πότε µπορώ να αποσύρω αυτή την επιλογή.
15.10.Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ αν απαιτείται να εγγραφώ για σκοπούς Φ.ΠΑ. σε άλλο
Κράτος µέλος;
15.11. Πως εφαρµόζονται οι διατάξεις για πωλήσεις από απόσταση σε µέλη συγκροτήµατος εταιρειών;
15.12.Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ όταν πραγµατοποιώ πωλήσεις από απόσταση στη
∆ηµοκρατία;
15.13.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την καταχώρηση στοιχείων για πωλήσεις από
απόσταση;
16.

∆ΗΛΩΣΗ INTRASTAT

16.1. Τι είναι η δήλωση INTRASTAT;
16.2 Περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε παροχές υπηρεσιών στην δήλωση INTRASTAT;
16.3. Πως γίνεται η συλλογή στατιστικών INTRASTAT;
16.4. Πως δηλώνεται η αξία των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ Κρατών µελών στις φορολογικές
δηλώσεις;
16.5. Ποιες επιχειρήσεις συµπληρώνουν δηλώσεις INTRASTAT;
16.6. Πως γίνεται η περιγραφή αγαθών τα οποία παραλαµβάνονται στη ∆ηµοκρατία από άλλο Κράτος
µέλος και αγαθών τα οποία αποστέλλονται σε άλλο Κράτος µέλος για σκοπούς INTRASTAT;
16. 7.Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων INTRASTAT
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1.1 Τι καλύπτει αυτό το ενηµερωτικό έντυπο;
Το Ενηµερωτικό αυτό έντυπο καλύπτει τον τρόπο επιβολής και απόδοσης του ΦΠΑ
για την διακίνηση αγαθών εντός της Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως
επίσης και τον τρόπο απόδοσης λογαριασµού για Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία από
επιχειρήσεις οι οποίες αγοράζουν/πωλούν αγαθά από ή σε άλλες χώρες Κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ενηµερωτικό αυτό έντυπο όπως και όλα τα ενηµερωτικά έντυπα τα οποία
εκδίδονται από την Υπηρεσία ΦΠΑ διατίθενται και µέσω του διαδικτύου στη
∆ιεύθυνση: www.mof.gov.cy/ce
1.2 Τι είναι η Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η Ενιαία Αγορά είναι όρος ο οποίος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις εµπορικές
συναλλαγές µεταξύ Κρατών Μελών από τον Ιανουάριο του 1993. Από 1 Ιανουαρίου,
1993, εφαρµόστηκε η κατάργηση των ελέγχων που επιβάλλονταν κατά τη διέλευση
των εσωτερικών συνόρων. Από 1/5/2004, η Κύπρος αποτελεί µέρος αυτής της
ενιαίας αγοράς.
1.3 Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της Ενιαίας Αγοράς.
Το έδαφος της Κοινότητας αποτελείται από 25 Κράτη µέλη. Στον ακόλουθο πίνακα
καταγράφονται τα Κράτη µέλη και οι περιοχές οι οποίες περιλαµβάνονται ή
εξαιρούνται από τα εθνικά εδάφη για σκοπούς Φ.Π.Α.
Κράτος µέλος
Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερµανία
∆ανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία

Περιλαµβάνεται

Εξαιρείται

Πριγκιπάτο του Μονακό
Νήσος Ελιγολάνδη
Περιοχή του Μπύζιγκεν
Το Άγιον Όρος
Νήσος Μαν
Θέουτα
Μελίλια
Οι Κανάριοι Νήσοι
Λιβίνιο
Καµπιόνε ντ΄Ιτάλια
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Εθνικά ύδατα της λίµνης
Λουγκάνο
Κύπρος

Βρετανικές Βάσεις στο
Ακρωτήρι και στη
∆εκέλεια

Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Φιλανδία
1.4 Οι περιοχές των Ανδόρων και του Σαν Μαρίνο.
Οι περιοχές των Ανδόρων και του Σαν Μαρίνο δεν αποτελούν εδάφη της ΕΕ για
σκοπούς Φ.Π.Α.
1.5 Ποια είναι η αναγκαιότητα αναγνώρισης των περιοχών που
περιλαµβάνονται ή δεν περιλαµβάνονται στο έδαφος των Κρατών µελών;
Οι εµπορευόµενοι οφείλουν να γνωρίζουν ποιες περιοχές περιλαµβάνονται ή δεν
περιλαµβάνονται στο έδαφος Κράτους µέλους, διότι---αγαθά τα οποία εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία από οποιοδήποτε Κράτος µέλος ή
περιοχές που θεωρούνται ότι αποτελούν µέρος των Κρατών µελών δεν θεωρούνται
για σκοπούς Φ.Π.Α. ως εισαγόµενα αγαθά και
---αγαθά τα οποία εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία από οποιαδήποτε περιοχή η οποία
εξαιρείται από την περιοχή Κράτους µέλους της Ε.Ε. θεωρούνται ως εισαγόµενα
αγαθά για σκοπούς του Φ.Π.Α.
1.6 Αγαθά που µεταφέρονται στη ∆ηµοκρατία από κάποιο άλλο Κράτος
Μέλος θεωρούνται ως εισαγόµενα;
Από την ηµεροµηνία της Προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε., τα
αγαθά που εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία από άλλο Κράτος µέλος δεν αποκαλούνται
«εισαγόµενα αγαθά», αλλά αποκαλούνται αποκτήσεις. Ο όρος «εισαγόµενα αγαθά»
χρησιµοποιείται µόνο για αγαθά που εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία από χώρες που δεν
ανήκουν στην Ε.Ε. (µη Κράτη Μέλη) ή περιοχές που δεν αποτελούν έδαφος της Ε.Ε.
για σκοπούς Φ.Π.Α.
1.7. Αγαθά τα οποία αποστέλλονται από τη ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος
θεωρούνται ως εξαγόµενα;
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Από την ηµεροµηνία της Προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε. , τα
αγαθά που αποστέλλονται από τη ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος δεν
αποκαλούνται «εξαγόµενα αγαθά», αλλά αποκαλούνται παραδόσεις σε άλλα Κράτη
µέλη. Ο όρος «εξαγόµενα αγαθά» ή «εξαγωγές» χρησιµοποιείται µόνο για αγαθά που
µετακινούνται από τη ∆ηµοκρατία σε χώρα που δεν είναι εντός του εδάφους της Ε.Ε.
1.8 Υποχρεούµαι να καταβάλω Φ.Π.Α. στα «σύνορα» για αγαθά που
µεταφέρονται στη ∆ηµοκρατία από άλλα Κράτη µέλη;
Από την ηµεροµηνία της Προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε. , ο
Φ.Π.Α. για αγαθά που αποτελούν αντικείµενο εµπορικών συναλλαγών µεταξύ
Κρατών µελών δεν επιβάλλεται και δεν εισπράττεται στα εθνικά σύνορα.
1.9 Πώς επιβάλλεται ο Φ.Π.Α. σε παραδόσεις αγαθών µεταξύ εγγεγραµµένων
για ΦΠΑ εµπορευοµένων σε διαφορετικά Κράτη µέλη;
Ο Φ.Π.Α. επί αγαθών που παραδίδονται µεταξύ εγγεγραµµένων για σκοπούς Φ.Π.Α.
εµπορευοµένων σε διαφορετικά Κράτη µέλη τυγχάνει της ακόλουθης µεταχείρισης –
---επιβολή µηδενικού συντελεστή κατά την µετακίνηση/αποστολή (περισσότερες
λεπτοµέρειες στο Μέρος 2 και 3 πιο κάτω)
---το οφειλόµενο ποσό Φ.Π.Α. καταβάλλεται κατά την απόκτηση των αγαθών από
τον αγοραστή (περισσότερες πληροφορίες στο Μέρος 2 και 4 πιο κάτω)
---ο αγοραστής αποδίδει το οφειλόµενο ποσό Φ.Π.Α. στην φορολογική του δήλωση
µε το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στο Κράτος µέλος προορισµού των αγαθών
(περισσότερες λεπτοµέρειες στο Μέρος 4 πιο κάτω).
1.10
Υπάρχουν οποιεσδήποτε ρυθµίσεις για παραδόσεις αγαθών σε
ιδιώτες ή µη-εγγεγραµµένα πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλο Κράτος
µέλος;
Υπάρχουν ειδικές διευθετήσεις για τα ακόλουθα---παραδόσεις σε µη εγγεγραµµένα πρόσωπα καινούριων µεταφορικών µέσων
(πλοίων, αεροσκαφών και µηχανοκινήτων οχηµάτων). Περισσότερες πληροφορίες για
το θέµα αυτό µπορείτε να βρείτε στο ενηµερωτικό έντυπο «Καινούρια Μεταφορικά
Μέσα: Ενδοκοινοτική µετακίνηση.»
---πωλήσεις από απόσταση. Περισσότερες πληροφορίες στο Ενηµερωτικό Έντυπο
µε τίτλο «Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.:Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»
---αγορές από εξαιρούµενες ενώσεις προσώπων και µη εγγεγραµµένους οργανισµούς
από άλλα Κράτη µέλη. Περισσότερες πληροφορίες στο Ενηµερωτικό Έντυπο µε
τίτλο «Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.: Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»»
1.11
Αναφορά στους «συνηθισµένους κανόνες» διεκδίκησης φόρου
εισροών.
Πρόκειται για έννοια η οποία χρησιµοποιείται όταν γίνεται αναφορά στο ποσό του
Φ.Π.Α. που µπορείτε να διεκδικήσετε ως φόρο εισροών. Το ποσό το οποίο µπορείτε
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να διεκδικήσετε υπόκειται στους «συνηθισµένους κανόνες», που απαιτούν µεταξύ
άλλων, την ύπαρξη αποδεικτικών εγγράφων και διέπονται από τους όρους της
µερικής εξαίρεσης. Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα µπορείτε να βρείτε στο
Ενηµερωτικό Έντυπο 10 «Γενικός Οδηγός Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
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2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ
Ε.Ε
2.1 .Πως επιβάλλεται και πως αποδίδεται λογαριασµός για ΦΠΑ σε
παραδόσεις αγαθών µεταξύ εγγεγραµµένων για σκοπούς ΦΠΑ
εµπορευοµένων σε διαφορετικά Κράτη µέλη;
Στην πλειοψηφία των παραδόσεων, ο Φ.Π.Α. δεν επιβάλλεται στο Κράτος µέλος
µετακίνησης των αγαθών, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1 πιο κάτω. Ο
αγοραστής αποδίδει λογαριασµό για ΦΠΑ για την απόκτηση των αγαθών στο Κράτος
µέλος στο οποίο µεταφέρονται τα αγαθά (περισσότερες πληροφορίες στο Μέρος 4).
Εντούτοις υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις, για τις οποίες δίδεται επεξήγηση στην
παράγραφο 2.3.
2.2. Πώς επιβάλλεται και πως αποδίδεται λογαριασµός για ΦΠΑ για παραδόσεις
αγαθών σε πελάτες οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι για σκοπούς ΦΠΑ σε άλλο
Κράτος µέλος ή σε ιδιώτες;
Για µη εγγεγραµµένα πρόσωπα ή ιδιώτες ο Φ.Π.Α. συνήθως επιβάλλεται στο Κράτος
µέλος από το οποίο τα αγαθά µετακινήθηκαν. Εντούτοις υπάρχουν κάποιες
εξαιρέσεις για τις οποίες δίδεται επεξήγηση στην παράγραφο 2.3.
2.3 Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην γενική αρχή των παραγράφων 2.1. και 2.2;
Οι εξαιρέσεις στις γενικές αρχές των παραγράφων 2.1 και 2.2 είναι---η παράδοση των αγαθών να συνεπάγεται την εγκατάσταση ή συναρµολόγηση σε
άλλο Κράτος µέλος – βλ. Μέρος 8.
---η παράδοση καινούριων µεταφορικών µέσων. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να βρείτε στο ενηµερωτικό έντυπο µε τίτλο «Καινούρια Μεταφορικά Μέσα:
Ενδοκοινοτική µετακίνηση»
---η παράδοση αγαθών για ιδιωτικούς σκοπούς που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης. Βλ. Μέρος 10
---παραδόσεις σε διπλωµάτες, διεθνείς οργανισµούς, στις δυνάµεις του ΝΑΤΟ και
άλλα δικαιούχα πρόσωπα και οργανισµούς σε άλλα Κράτη µέλη τα οποία µπορεί να
απαλλάσσονται από ΦΠΑ σε ορισµένες περιπτώσεις.
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3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ)
3.1 Μπορώ να επιβαρύνω την παράδοση αγαθών σε εγγεγραµµένο για
σκοπούς Φ.Π.Α. αγοραστή σε άλλο Κράτος µέλος µε το µηδενικό
συντελεστή Φ.Π.Α.;
Μπορείτε να επιβαρύνετε µε το µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ την παράδοση µε την
προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα ακόλουθα:
α) Κατέχετε και αναγράφετε στο τιµολόγιο ΦΠΑ τον αριθµό εγγραφής του πελάτη
σας στον οποίο περιλαµβάνεται και το πρόθεµα της χώρας του – βλ. παράγραφο
12.14
β) Τα αγαθά αποστέλλονται ή µεταφέρονται εκτός της ∆ηµοκρατίας µε προορισµό
άλλο Κράτος µέλος.
γ) Έχετε και τηρείτε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αγαθά έχουν µεταφερθεί
εκτός της ∆ηµοκρατίας.
3.2 Τι πρέπει να κάνω αν δεν µπορέσω να ικανοποιήσω όλες τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 3.1;
Αν δεν είστε σε θέση να ικανοποιήσετε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 3.1 πιο πάνω, οφείλετε να επιβάλετε και να αποδώσετε ΦΠΑ στη
∆ηµοκρατία µε το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη ∆ηµοκρατία. ∆εν οφείλετε ΦΠΑ
για αγαθά που υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή στη ∆ηµοκρατία ( Έκτο
Παράρτηµα του Ν. 95(Ι)/2000 όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί)
3.3 Πως αποκτώ γνώση του αριθµού εγγραφής του πελάτη µου
εγγεγραµµένου για ΦΠΑ σε άλλο Κράτος µέλος;
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνείτε µε τον πελάτη σας ζητώντας του
γραπτώς τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ στη χώρα Κράτος µέλος στην οποία είναι
εγγεγραµµένος, πριν να επιβαρύνετε την παράδοση των αγαθών µε µηδενικό
συντελεστή ΦΠΑ.
3.4 Πως µπορώ να εξασφαλίσω ότι οι πελάτες µου από την Ε.Ε. µου παρέχουν
έγκυρο αριθµό εγγραφής ΦΠΑ;
Αν δεν είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε ότι ο αριθµός εγγραφής Φ.Π.Α. τον οποίο σας
έχει δώσει ο πελάτης σας από άλλη χώρα της Ε.Ε. είναι έγκυρος, µπορείτε να
επικοινωνήστε µε την Υπηρεσία ΦΠΑ ή να ελέγξετε µέσω του διαδικτύου στη
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/el/vieshome.htm
διεύθυνση:
Όλα τα Κράτη µέλη έχουν αµοιβαίες διευθετήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών σε
σχέση µε την επιβεβαίωση των αριθµών εγγραφής Φ.Π.Α.
3.5 Οφείλω να ενηµερώνω την Υπηρεσία ΦΠΑ σε σχέση µε οποιεσδήποτε
αλλαγές σε εγγραφή συγκροτήµατος εταιρειών;
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Αν είστε µέλος συγκροτήµατος εταιρειών, οφείλετε να ενηµερώσετε γραπτώς το
αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή
στα µέλη του συγκροτήµατος. Με αυτό τον τρόπο, τα αρχεία της Υπηρεσίας ΦΠΑ θα
τηρούνται ενηµερωµένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση η Υπηρεσία ΦΠΑ να
ανταποκρίνεται σε ερωτήµατα, σε σχέση µε τον ορθό αριθµό εγγραφής σας στο
Κυπριακό Μητρώο Φ.Π.Α.
3.6. Μπορεί να επιβληθεί µηδενικός συντελεστής στην παράδοση των αγαθών αν
ο πελάτης µου παραλάβει τα αγαθά ή διευθετήσει για την παραλαβή τους και
µετακίνηση τους από τη ∆ηµοκρατία;
Ναι, αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε τον τρόπο που τα αγαθά θα µετακινηθούν από τη
∆ηµοκρατία και ποια αποδεικτικά στοιχεία µετακίνησης θα αποσταλούν σε εσάς.
Μπορείτε για προστασία των συµφερόντων σας, να ζητήσετε χρηµατική εγγύηση
από τον πελάτη σας ίση µε το ποσό του ΦΠΑ που θα απαιτηθεί από εσάς, αν ο
πελάτης σας δεν σας αποστείλει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την µετακίνηση
των αγαθών από τη ∆ηµοκρατία. Η χρηµατική εγγύηση επιστρέφεται στον πελάτη
σας µε την παραλαβή των έγκυρων αποδεικτικών στοιχείων για την µετακίνηση των
αγαθών. Τα θέµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικής συµφωνίας σας µε τους
πελάτες σας και δεν διέπονται από την περί Φ.Π.Α. νοµοθεσία.
3.7.Ποιο είναι το φορολογικό σηµείο (χρόνος παράδοσης) για αγαθά που
παραδίδονται σε άλλο Κράτος µέλος;
Το φορολογικό σηµείο για την παράδοση αγαθών σε εγγεγραµµένο για σκοπούς
ΦΠΑ πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος θα είναι το ενωρίτερο απόα) τη δέκατηπεµπτη ηµέρα (15η) του µήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια
του οποίου αποστέλλετε τα αγαθά στον πελάτη σας ή ο πελάτης σας τα παραλαµβάνει
για µεταφορά εκτός της ∆ηµοκρατίας ή
β) την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου ΦΠΑ για την παράδοση.
3.8.Γιατί πρέπει να γνωρίζω το φορολογικό σηµείο για τις παραδόσεις µου;
Πρέπει να χρησιµοποιείτε αυτό το χρονικό σηµείο ως την ηµεροµηνία αναφοράς για
να καταχωρείτε τις παραδόσεις αυτές στην φορολογική σας δήλωση, στον
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (VIES) και στις δηλώσεις
INTRASTAT.
3.9.Τι θα συµβεί αν λάβω πληρωµή ή µερική πληρωµή πριν την αποστολή
τιµολογίου ή πριν την παράδοση των αγαθών;
Η πληρωµή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δηµιουργεί φορολογικό σηµείο για
ενδοκοινοτική παράδοση. Όµως οφείλετε να εκδώσετε τιµολόγιο ΦΠΑ στον πελάτη
σας. Η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου ΦΠΑ θα αποτελέσει το φορολογικό
σηµείο (χρόνο παράδοσης) σε σχέση µε το ποσό που έχει τιµολογηθεί.
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3.10. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για υποβολή στοιχείων στην Υπηρεσία ΦΠΑ για
παραδόσεις αγαθών σε πελάτες που ανήκουν σε άλλα Κράτη µέλη;
Είδος
παράδοσης
Παραδόσεις
αγαθών σε
πελάτες
εγγεγραµµένου
ς για ΦΠΑ σε
άλλο Κράτος
µέλος αν
ικανοποιούνται
οι
προϋποθέσεις
της
παραγράφου
3.1
Παραδόσεις
αγαθών σε
πελάτες
εγγεγραµµένου
ς για ΦΠΑ σε
άλλο Κράτος
µέλος αν δεν
ικανοποιούνται
οι
προϋποθέσεις
της
παραγράφου
3.1

Φορολογικ
ή δήλωση
Τετράγωνο
6 και 8,
τιµολόγιο/
αξία
συµβολαίου

Ανακεφαλαιωτικό
ς Πίνακας
Αριθµός εγγραφής
ΦΠΑ του πελάτη,
χώρα, πρόθεµα,
τιµολόγιο / αξία
συµβολαίου

∆ήλωση
Intrastat
Ναι- ως
αποστολή,
αξία
τιµολογίου/
συµβολαίο
υ

Σηµειώσεις

Τετράγωνο
1 και 6,
τιµολόγιο/
αξία
συµβολαίου

Όχι

Ναι,
νοουµένου
ότι τα
αγαθά
έχουν
αποσταλεί

Επιβάλλεται
ΦΠΑ στην
∆ηµοκρατία µε
τον ισχύοντα
συντελεστή
ΦΠΑ. Βλ.
επίσης
πωλήσεις από
απόσταση για
παραδόσεις σε
µη
εγγεγραµµένου
ς για σκοπούς
ΦΠΑ πελάτες

Η παράδοση
υπόκειται στο
µηδενικό
συντελεστή
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4. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
4.1 Σε ποιες περιπτώσεις θα αποδώσω λογαριασµό για ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία
για αποκτήσεις;
Αν είστε εγγεγραµµένος για σκοπούς Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία και λαµβάνετε
αγαθά από άλλο Kράτος µέλος από επιχείρηση εγγεγραµµένη για σκοπούς Φ.Π.Α.
σε εκείνο το Kράτος µέλος, οφείλετε να αποδώσετε λογαριασµό για Φ.Π.Α. στη
∆ηµοκρατία για την απόκτηση των αγαθών.
4.2 Πως αποδίδω ΦΠΑ για αποκτήσεις στη ∆ηµοκρατία;
Πρέπει να αποδώσετε τον οφειλόµενο φόρο στη φορολογική σας δήλωση για την
περίοδο εντός της οποίας εµπίπτει το φορολογικό σηµείο για την απόκτηση και
µπορείτε να θεωρήσετε το ποσό αυτό ως φόρο εισροών στην ίδια φορολογική
δήλωση σύµφωνα µε τους συνηθισµένους κανόνες (βλ. παράγραφο 1.11) .
4.3. Ποιος είναι ο χρόνος της απόκτησης (φορολογικό σηµείο);
Το φορολογικό σηµείο για την απόκτηση θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά τον ίδιο
χρόνο που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η αντίστοιχη παράδοση των αγαθών στο
Κράτος µέλος από το οποίο αποστέλλονται. Ο χρόνος της απόκτησης είναι το
ενωρίτερο από –
---Την 15η ηµέρα του µήνα που ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου τα αγαθά
απεστάλησαν ή
---την ηµεροµηνία που ο προµηθευτής εξέδωσε τιµολόγιο ΦΠΑ σε εσάς.
4.4. Ποίος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ για απόκτηση στη ∆ηµοκρατία;
Ο συντελεστής είναι αυτός που ισχύει για παράδοση αντίστοιχων αγαθών στη
∆ηµοκρατία. ∆εν οφείλεται φόρος για αγαθά που υπόκεινται στο µηδενικό
συντελεστή ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία.
4.5. Οφείλω να αποδώσω ΦΠΑ επί της απόκτησης αν πραγµατοποιώ µερική ή
συνολική πληρωµή για τα αγαθά;
Η µερική ή συνολική πληρωµή για παραδόσεις αγαθών από προµηθευτή σας στην
ΕΕ, δεν δηµιουργεί φορολογικό σηµείο για σκοπούς απόκτησης αγαθών. Εποµένως,
δεν υποχρεούστε να αποδώσετε ΦΠΑ επί αποκτήσεων για ποσά που έχετε πληρώσει.
Για να καταβληθεί ΦΠΑ πρέπει να επέλθει φορολογικό σηµείο όπως αναφέρθηκε
στην παράγραφο 4.3 πιο πάνω.
4.6. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ όταν ο προµηθευτής µου αποστείλει
τιµολόγιο ΦΠΑ για το ποσό που έχω πληρώσει;
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Οφείλετε να αποδώσετε φόρο επί της απόκτησης για το ποσό εκείνο, νοουµένου ότι η
ηµεροµηνία του τιµολογίου είναι ενωρίτερη από την 15η ηµέρα του µήνα που
ακολουθεί εκείνο εντός του οποίου τα αγαθά απεστάλησαν σε εσάς.
4.7. Οφείλεται ο φόρος επί των αποκτήσεων στη χώρα όπου τα αγαθά
µεταφέρονται;
Ο ΦΠΑ επί των αποκτήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται στη χώρα
στην οποία τα αγαθά µεταφέρονται. Η παράγραφος 4.8 επεξηγεί τις περιπτώσεις στις
οποίες ο φόρος επί των αποκτήσεων µπορεί να οφείλεται σε άλλο Κράτος µέλος.
4.8. Τι θα συµβεί αν τα αγαθά µεταφερθούν σε διαφορετικό Κράτος µέλος από
εκείνο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο πελάτης;
Για την περίπτωση αυτή και σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο υπάρχει κάποια
«ασφαλιστική δικλείδα» σύµφωνα µε την οποία ο ΦΠΑ επί αποκτήσεων οφείλεται
στο Κράτος µέλος στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο αποκτήσας, αν δεν αποδοθεί ο
Φ.Π.Α. στο Κράτος µέλος στο οποίο τα αγαθά απεστάλησαν.
4.9 Οφείλω να αποδίδω λογαριασµό για ΦΠΑ επί των αποκτήσεων στη
∆ηµοκρατία όταν δίδω τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ στον προµηθευτή µου από
την ΕΕ;
Οφείλετε να αποδίδετε φόρο επί των αποκτήσεων στη ∆ηµοκρατία, εκτός αν
µπορείτε να αποδείξετε ότι ο φόρος καταβλήθηκε στη χώρα, Κράτος µέλος, στην
οποία απεστάλησαν τα αγαθά.
4.10. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για υποβολή στοιχείων στην Υπηρεσία ΦΠΑ για
αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη µέλη;
Είδος
παράδοσης

Φορολογική
δήλωση

Ανακεφαλαιωτικ
ός Πίνακας

Αποκτήσεις
αγαθών από
προµηθευτές
εγγεγραµµένο
υς για σκοπούς
ΦΠΑ σε άλλες
χώρες Κράτη
µέλη της ΕΕ

Τετράγωνο 2- Όχι
φόρος
αποκτήσεων
(αγαθά τα
οποία
υπόκεινται
στο θετικό
συντελεστή
φόρου στη
∆ηµοκρατία)
Τετράγωνο 4υπό τους
συνηθισµένο
υς κανόνες
(βλ.
παράγραφο
1.11)

∆ήλωση
INTRASTA
T
Ναι, ως
άφιξη, αξία
τιµολογίου/
συµβολαίου

Σηµειώσεις
Πρέπει να
γνωστοποιήσε
τε στον
προµηθευτή
σας στην ΕΕ
τον αριθµό
εγγραφής
ΦΠΑ για να
τον
καταχωρήσει
στα τιµολόγια
πωλήσεων.
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Τετράγωνα 7
και 10
Τιµολόγιο/
αξία
συµβολαίου
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5. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ
5.1 Πώς υπολογίζω το ποσό του φόρου που οφείλεται επί των αποκτήσεων;
Το ποσό του φόρου επί των αποκτήσεων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη
φορολογητέα αξία µε το συντελεστή του φόρου που ισχύει στη ∆ηµοκρατία για
αντίστοιχη παράδοση αγαθών.
5.2 Ποια είναι η φορολογητέα αξία της απόκτησης;
Η φορολογητέα αξία της απόκτησης είναι συνήθως αυτό που πληρώνετε για τα
αγαθά, η «αντιπαροχή». Η αντιπαροχή είναι η πληρωµή σε οποιαδήποτε µορφή, σε
χρήµατα ή σε είδος, περιλαµβανοµένου και οτιδήποτε µπορεί να αποτελέσει από
µόνο του παράδοση. Η αντιπαροχή περιλαµβάνει πληρωµές για κάλυψη των εξόδων
του προµηθευτή για την πραγµατοποίηση της παράδοσης, όπως έξοδα συσκευασίας,
µεταφοράς ή ασφάλισης, για τα οποία είναι υπόχρεος ο προµηθευτής, βάση
συµβολαίου.
5.3 Πώς καθορίζεται η φορολογητέα αξία της απόκτησης;
α) Αντιπαροχή εξ΄ ολοκλήρου χρηµατική
Όταν η αντιπαροχή είναι εξ΄ ολοκλήρου χρηµατική, τότε η φορολογητέα αξία της
απόκτησης είναι το ποσό αυτό.
β) Αντιπαροχή µη εξ΄ ολοκλήρου χρηµατική
Όταν η αντιπαροχή είναι µερικώς χρηµατική και µερικώς κάτι άλλο, η φορολογητέα
αξία της απόκτησης είναι το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στην αντιπαροχή. Αυτή
η αξία είναι η τιµή χωρίς ΦΠΑ, που θα έπρεπε να πληρώσετε αν η αντιπαροχή ήταν
εξ΄ ολοκλήρου χρηµατική.
γ) Αντιπαροχή µειωµένη µε ποσό έκπτωσης χωρίς οποιουσδήποτε όρους
Αν η αντιπαροχή είναι µειωµένη κατ΄ οποιοδήποτε ποσό έκπτωσης χωρίς
οποιουσδήποτε όρους, η φορολογητέα αξία της απόκτησης βασίζεται στο µειωµένο
ποσό (που προκύπτει µετά την αφαίρεση της έκπτωσης).
δ) Αντιπαροχή µειωµένη µε ποσό έκπτωσης µε όρους
Αν η αντιπαροχή είναι µειωµένη κατ΄ οποιοδήποτε ποσό έκπτωσης µε όρους, η
φορολογητέα αξία της απόκτησης είναι το ποσό που πληρώνετε. Αν αργότερα σας
παραχωρηθεί η έκπτωση, η φορολογητέα αξία µειώνεται και µπορείτε να
αναπροσαρµόσετε το ποσό του φόρου.
ε) Μεταφορά των δικών σας αγαθών από ένα Κράτος µέλος σε άλλο ή µεταβίβαση
αγαθών σε εσάς χωρίς αντιπαροχή από άλλο Κράτος µέλος από πρόσωπο εγγεγραµµένο
για σκοπούς ΦΠΑ σε εκείνο το Κράτος µέλος
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Η φορολογητέα αξία είναι το κόστος σε εσάς ή στο πρόσωπο που µεταβιβάζει τα
αγαθά σε εσάς, για να αγοράσει πανοµοιότυπα αγαθά κατά το χρόνο της απόκτησης.
5.4. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ αν η αξία της απόκτησης είναι
εκφρασµένη σε ξένο νόµισµα.
Όταν η αξία της απόκτησης είναι εκφρασµένη σε ξένο νόµισµα, πρέπει να
µετατρέπεται σε κυπριακές λίρες. Αν χρειάζεται να µετατρέψετε ένα ποσό από ξένο
νόµισµα σε κυπριακές λίρες πρέπει να µετατρέψετε το ποσό λαµβάνοντας υπόψη την
ισοτιµία του νοµίσµατος προς την κυπριακή λίρα κατά τη σχετική ηµέρα σύµφωνα µε
την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία (Τέταρτο Παράρτηµα, , Μέρος ΙΙ, παρ. 3
του περί Φ.Π.Α. Νόµου του 2000 µέχρι 2004).
5.5. Περιλαµβάνω οποιοδήποτε ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ή φόρου
κατανάλωσης στην φορολογητέα αξία της απόκτησης;
Για αγαθά που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή
γεωργική εισφορά, η αξία της απόκτησης είναι η αξία που καθορίζεται µε βάση τις
αρχές που καθορίστηκαν στο Μέρος αυτό της γνωστοποίησης, αφού περιληφθεί το
ποσό του φόρου κατανάλωσης, ειδικού φόρου κατανάλωσης και της γεωργικής
εισφοράς που προκύπτει από τη µεταφορά των αγαθών στη ∆ηµοκρατία.
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6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ
6.1. Αποτελεί η µεταφορά ιδίων αγαθών από ένα Κράτος µέλος σε άλλο
παράδοση αγαθών;
Η µεταφορά ιδίων αγαθών εντός του ίδιου νοµικού προσώπου, όπως για παράδειγµα
µεταξύ υποκαταστηµάτων της ίδιας εταιρείας, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά
Κράτη µέλη θεωρείται παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ. Η εν λόγω παράδοση
υπόκειται σε φόρο µε βάση τις ίδιες διευθετήσεις που εφαρµόζονται για άλλες
ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και µπορεί να φορολογηθεί µε τον µηδενικό
συντελεστή ΦΠΑ αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
3.1.
6.2. Ο φόρος επί της απόκτησης οφείλεται στο Κράτος µέλος στο οποίο τα αγαθά
µεταφέρονται;
Είστε υπόχρεος να αποδίδετε λογαριασµό για ΦΠΑ στη χώρα στην οποία έχετε
µεταφέρει τα αγαθά.
6.3 Έχω υποχρέωση να εγγραφώ για σκοπούς ΦΠΑ στο Κράτος µέλος στο οποίο
µεταφέρω τα δικά µου προϊόντα;
Μπορεί να έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ σε εκείνο το Κράτος
µέλος για να ανταποκριθείτε στις εκεί υποχρεώσεις σας και για να χρησιµοποιήσετε
τον αριθµό εγγραφής σας για να υποστηρίξετε την επιβολή του µηδενικού
συντελεστή στην πράξη µεταφοράς των δικών σας προϊόντων. Βλ. επίσης παράγραφο
3.1.
6.4. Υποχρεούµαι να καταβάλω Κυπριακό ΦΠΑ για τα δικά µου αγαθά τα οποία
µεταφέρω σε άλλο Κράτος µέλος, αν δεν είµαι εγγεγραµµένος σε εκείνο το
Κράτος µέλος;
Αν δεν είστε εγγεγραµµένος στο Κράτος µέλος στο οποίο µεταφέρετε τα δικά σας
αγαθά, οφείλετε να αποδώσετε Κυπριακό ΦΠΑ για τη µεταφορά, µε το συντελεστή
που ισχύει για τα αγαθά αυτά στην ∆ηµοκρατία.
6.5. Υποχρεούµαι να αποδώσω λογαριασµό για ΦΠΑ επί της απόκτησης αν
µεταφέρω τα αγαθά µου από την ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος µε σκοπό να
τα πωλήσω σε εκείνο το Κράτος µέλος.
Υποχρεούστε να αποδίδετε λογαριασµό για φόρο επί των αποκτήσεων στο Κράτος
µέλος στο οποίο µεταφέρετε τα δικά σας αγαθά για να τα πωλήσετε εκεί και
εποµένως, πιθανόν να υποχρεούστε να εγγραφείτε σε εκείνο το Κράτος µέλος (βλ.
παράγραφο 6.3 πιο πάνω).
6.6. Θεωρείται κάθε µεταφορά των δικών µου προϊόντων σε άλλο Κράτος µέλος
ως παράδοση αγαθών;
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Οι πλείστες µετακινήσεις αγαθών µεταξύ Κρατών µελών για επιχειρηµατικούς
σκοπούς θεωρούνται παραδόσεις για σκοπούς ΦΠΑ, εκτός από ορισµένες
προσωρινές µετακινήσεις, οι οποίες εξαιρούνται από τις διευθετήσεις αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Μέρος 7.
6.7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την τήρηση στοιχείων για τη
µεταφορά ιδίων αγαθών σε άλλο Κράτος µέλος;
Είδος
παράδοσης
Μεταφορά
ιδίων αγαθών
της
επιχείρησης
από τη
∆ηµοκρατία
σε άλλο
Κράτος
µέλος

Φορολογική
∆ήλωση
Τετράγωνο 6
και 8-αξία µε
βάση το
κόστος των
αγαθών

Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας
Ναι-αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών

Μεταφορά
ιδίων αγαθών
της
επιχείρησης
από άλλο
Κράτος
µέλος
στη
∆ηµοκρατία

Τετράγωνο 2 Όχι
ΦΠΑ
αποκτήσεων
(για αγαθά τα
οποία
υπόκεινται σε
θετικό
συντελεστή
ΦΠΑ
στη
∆ηµοκρατία)
Τετράγωνο 4σύµφωνα µε
τους
συνηθισµένους
κανόνες
(παράγραφος
1.11)
Τετράγωνο 7
και 10-αξία µε
βάση
το
κόστος
των
αγαθών

∆ήλωση
Intrastat
Ναι-ως
αποστολή,
αξία µε
βάση το
κόστος των
αγαθών

Ναιως
άφιξη, αξία
µε βάση το
κόστος των
αγαθών

Σηµειώσεις
Θεωρείται ως
παράδοση στη
∆ηµοκρατία.
Υπόκειται στο
µηδενικό
συντελεστή,
τηρουµένων
των
προϋποθέσεων
της
παραγράφου
3.1. πιο πάνω.
Υπάρχει
απόκτηση
αγαθών
στη
∆ηµοκρατία
από
τον
ιδιοκτήτη των
αγαθών.
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7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
7.1 Ποιες προσωρινές µετακινήσεις αγαθών δεν θεωρούνται παραδόσεις ή
αποκτήσεις;
Οι ακόλουθες προσωρινές µετακινήσεις αγαθών δεν θεωρούνται παραδόσεις αγαθών
και δεν οφείλεται φόρος επί της απόκτησης τους στο Κράτος µέλος στο οποίο
µεταφέρονται---αγαθά τα οποία µετακινείτε προσωρινά σε άλλο Κράτος µέλος µε σκοπό να
προσφέρετε κάποια υπηρεσία σε εκείνη τη χώρα, νοουµένου ότι ικανοποιούνται όλες
οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 7.2 πιο κάτω
---αγαθά τα οποία µεταφέρετε σε άλλο Κράτος µέλος για προσωρινή χρήση σε εκείνη
τη χώρα, νοούµενου ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναγράφονται
στην παράγραφο 7.3.
7.2 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η προσωρινή
µετακίνηση αγαθών µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών να µην θεωρείται ούτε
παράδοση ούτε απόκτηση;
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η προσωρινή µετακίνηση
αγαθών σε άλλο Κράτος µέλος µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών, να µην θεωρείται
ενδοκοινοτική παράδοση ή απόκτηση είναι οι ακόλουθες:
1. ∆εν πρέπει να έχετε επιχειρηµατική εγκατάσταση στη χώρα όπου µετακινείτε
προσωρινά τα αγαθά
2. Ικανοποιείτε τις ανάγκες συγκεκριµένου συµβολαίου.
3. Έχετε πρόθεση να επιστρέψετε τα αγαθά στο Κράτος µέλος από το οποίο τα
έχετε µετακινήσει.
Για παράδειγµα θεωρείται προσωρινή µετακίνηση, η µετακίνηση εργαλείων,
εξοπλισµού και αγαθών που προορίζονται για ενοικίαση ή δανεισµό σε άλλο
Κράτος µέλος.
7.3. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η προσωρινή
µετακίνηση αγαθών µε σκοπό την προσωρινή τους χρήση σε άλλο Κράτος µέλος
να µην θεωρείται ούτε παράδοση ούτε απόκτηση;
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε η προσωρινή µετακίνηση
αγαθών µε σκοπό την προσωρινή τους χρήση σε άλλο Κράτος µέλος να µην
θεωρείται ούτε παράδοση ούτε απόκτηση είναι:
1. Τα ίδια αγαθά θα ήσαν δικαιούχα για υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής
απαλλαγής κατά την εισαγωγή τους αν εισάγονταν στην ∆ηµοκρατία από
χώρα εκτός της ΕΕ
2. Τα αγαθά θα παραµείνουν στο άλλο Κράτος µέλος για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη.
7.4. Τι γίνεται αν τα αγαθά µετακινηθούν προσωρινά σε άλλο Κράτος µέλος και
αλλάξουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες µεταφέρθηκαν;

17
Αν οι συνθήκες της µετακίνησης όπως αναφέρθηκαν στις παραγράφους 7.2 ή 7.3 πιο
πάνω αλλάξουν και η µετακίνηση δεν µπορεί να θεωρηθεί προσωρινή µετακίνηση (πχ
τα αγαθά πωλούνται ή παραµένουν στο άλλο Κράτος µέλος για περισσότερο από δύο
χρόνια), η αρχική µετακίνηση θα πρέπει να θεωρηθεί ως παράδοση και απόκτηση
σύµφωνα µε το Μέρος 6 αυτού του ενηµερωτικού εντύπου.
7.5. Οφείλω να τηρώ αποδεικτικά στοιχεία ότι δικά µου αγαθά έχουν
µετακινηθεί προσωρινά από τη ∆ηµοκρατία και ότι έχουν αργότερα επιστρέψει
στη ∆ηµοκρατία, παρόλο ότι η µετακίνηση τους δεν θεωρείται παράδοση
αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ;
Παρόλο ότι η προσωρινές µετακινήσεις των δικών σας αγαθών δεν θεωρούνται
παραδόσεις αγαθών για σκοπούς Φ.Π.Α., οφείλετε να τηρείτε αποδεικτικά στοιχεία
στα επιχειρηµατικά σας αρχεία ότι τα αγαθά έχουν µετακινηθεί από την ∆ηµοκρατία
και έχουν ακολούθως επιστραφεί στην ∆ηµοκρατία. Οφείλετε επίσης να διατηρείτε
αρχείο προσωρινών µετακινήσεων των αγαθών όπως περιγράφεται στις παραγράφους
12.7 και 12.8 πιο κάτω.
7.6 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την τήρηση στοιχείων για την
προσωρινή µετακίνηση αγαθών;
Είδος
παράδοσης
Αγαθά που
αποστέλλονται
από τη
∆ηµοκρατία
για ενοικίαση
ή µίσθωση για
περίοδο που
δεν υπερβαίνει
τα δύο έτη

Φορολογική Ανακεφαλαιωτικός ∆ήλωση
Σηµειώσεις
∆ήλωση
Πίνακας
INTRASTAT
Όχι.
Όχι
Όταν
η
Κανένα
µίσθωση ή
στοιχείο.
ενοικίαση
Όµως
των αγαθών
οφείλετε να
αποτελεί
τηρείτε
παροχή
αρχείο
των
υπηρεσιών,
αγαθών
τα
η µεταφορά
οποία έχετε
των αγαθών
µετακινήσει
δεν
προσωρινά
αποτελεί
παράδοση ή
απόκτηση

Αγαθά τα
οποία
αποστέλλονται
από τη
∆ηµοκρατία
µε µίσθωση ή
ενοικίαση για
περίοδο δύο
ετών ή
µεγαλύτερη

Όχι
Κανένα
στοιχείο.
Αλλά
οφείλετε να
τηρείτε
αρχείο
των
αγαθών που
έχουν
µετακινηθεί
προσωρινά

Ναι, ως
αποστολή,
αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών

Όταν η
µίσθωση ή
ενοικίαση
αγαθών
αποτελεί
παροχή
υπηρεσιών,
η
µετακίνηση
των αγαθών
δεν
αποτελεί
απόκτηση
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Αγαθά που
αποστέλλονται
από τη
∆ηµοκρατία
για παροχή
υπηρεσιών σε
άλλα Κράτη
µέλη, για
παράδειγµα
εργαλεία και
εξοπλισµός

Όχι
Κανένα
στοιχείο.
Αλλά
οφείλετε να
τηρείτε
αρχείο των
αγαθών που
µετακινούνται
προσωρινά

Όχι

Η
µετακίνηση
των αγαθών
δεν
αποτελεί
παράδοση ή
απόκτηση

Προσωρινές
µετακινήσεις
αγαθών σε
άλλα Κράτη
µέλη για
λιγότερο από
δύο χρόνια, σε
περίπτωση που
τα αγαθά θα
ήσαν
δικαιούχα για
προσωρινή
απαλλαγή
κατά την
εισαγωγή αν
εισάγονταν
από χώρα
εκτός της Ε.Ε.

Όχι-αλλά
οφείλετε να
τηρείτε
αρχείο των
αγαθών που
έχουν
µετακινηθεί
προσωρινά

Όχι

Όχι

Η
µετακίνηση
των αγαθών
δεν
δηµιουργεί
παράδοση ή
απόκτηση
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8. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥΣ Η ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
8.1.Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε παράδοση αγαθών η
οποία συνεπάγεται την εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους
Θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε παράδοση αγαθών, που συνεπάγεται την
εγκατάσταση ή συναρµολόγηση των αγαθών όταν παραδίδετε αγαθά και έχετε
υποχρέωση βάσει συµβολαίου να τα εγκαταστήσετε ή να τα συναρµολογήσετε.
8.2. Που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η συναλλαγή αυτή;
Η παράδοση των αγαθών για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση θεωρείται ότι λαµβάνει
χώρα στο τόπο όπου τα αγαθά συναρµολογούνται ή εγκαθίστανται και υπόκειται σε
φόρο σε εκείνο τον τόπο.
8.3. Έχω υποχρέωση να εγγραφώ για Φ.Π.Α. σε άλλο Κράτος µέλος αν παραδίδω
αγαθά για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση σε εκείνο το Κράτος µέλος;
Κατά κανόνα έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε για Φ.Π.Α. σε οποιοδήποτε Κράτος
µέλος όταν παραδίδετε αγαθά για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση σε εκείνο το
Κράτος µέλος. Ορισµένα όµως Κράτη µέλη εφαρµόζουν απλοποιηµένη διαδικασία,
σύµφωνα µε την οποία ο εγγεγραµµένος πελάτης σας, µπορεί να αποδώσει τον
οφειλόµενο φόρο. Σε τέτοια περίπτωση δεν υφίσταται υποχρέωση για εγγραφή σε
εκείνο το Κράτος µέλος. Περισσότερες πληροφορίες από την αρµόδια αρχή κάθε
Κράτους µέλους.
8.4. Ποια Κράτη µέλη εφαρµόζουν απλοποιηµένη διαδικασία;
Η εφαρµογή της απλοποιηµένης διαδικασίας είναι θέµα το οποίο αποφασίζεται από
κάθε Κράτος µέλος. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την αρµόδια
αρχή του Κράτους µέλους όπου πραγµατοποιούν την παράδοση.
8.5. Θεωρείται ότι πραγµατοποιώ απόκτηση αγαθών όταν µετακινώ αγαθά από
ένα Κράτος µέλος σε άλλο για να τα συναρµολογήσω ή να τα εγκαταστήσω εκεί;
Η µετακίνηση των αγαθών επιχείρησης (για παράδειγµα µέρη προϊόντων) σε άλλο
Κράτος µέλος, µε σκοπό την παράδοση αγαθών για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση
σε εκείνο το Κράτος µέλος, δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών και συνεπώς ούτε
και ως απόκτηση.
8.6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων σε σχέση µε
µετακίνηση αγαθών από την ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος µε σκοπό την
εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους εκεί;
Οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για µετακίνηση αγαθών από την
∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση εκεί είναι οι
ακόλουθες—
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Φορολογική
δήλωση
Τετράγωνο 6τιµολόγιο/αξία
συµβολαίου

Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας
Όχι

Τετράγωνο 8-αξία
που βασίζεται στο
κόστος των αγαθών
κατά το χρόνο της
αποστολής

∆ήλωση
INTRASTAT
Ναι-ως
αποστολή,
αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών

Σηµειώσεις
Η παράδοση
πραγµατοποιείται στο
Κράτος µέλος
συναρµολόγησης. Η
αξία πρέπει να
καταχωρηθεί στη
φορολογική δήλωση.

8.7. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για µετακίνηση
αγαθών από άλλο Κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία για εγκατάσταση ή
συναρµολόγηση τους στη ∆ηµοκρατία;
Οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για µετακίνηση αγαθών από άλλο Κράτος
µέλος στη ∆ηµοκρατία για συναρµολόγηση ή εγκατάσταση τους είναι οι
ακόλουθες—
Φορολογική
Ανακεφαλαιωτικός
δήλωση
Πίνακας
Τετράγωνο 1-φόρος Όχι
εκροών
Τετράγωνο 6τιµολόγιο/αξία
συµβολαίου

∆ήλωση
INTRASTAT
Ναι- ως
άφιξη, αξία µε
βάση το
κόστος των
αγαθών

Σηµειώσεις
Η παράδοση
πραγµατοποιείται στη
∆ηµοκρατία. ∆εν
θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται
απόκτηση αγαθών
στη ∆ηµοκρατία.

8.8. Υπάρχει υποχρέωση για εγγραφή για σκοπούς Φ.Π.Α. όταν παραδίδονται
αγαθά για εγκατάσταση ή συναρµολόγηση στη ∆ηµοκρατία;
Αν παραδίδετε αγαθά από χώρα εκτός της ∆ηµοκρατίας για να εγκατασταθούν ή να
συναρµολογηθούν στη ∆ηµοκρατία (τα αγαθά µπορεί να προέρχονται από άλλο
Κράτος µέλος ή από Τρίτη χώρα) η παράδοση σας υπόκειται σε φόρο στη
∆ηµοκρατία και πιθανό να οφείλετε να εγγραφείτε στη ∆ηµοκρατία. Αν είστε ήδη
εγγεγραµµένος για σκοπούς Φ.Π.Α. σε άλλο Κράτος µέλος και δεν έχετε υποχρέωση
για εγγραφή στη ∆ηµοκρατία για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε απλοποιηµένη διαδικασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.9
πιο κάτω για να αποφύγετε την εγγραφή για σκοπούς Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία.
8.9. Πως λειτουργεί η απλοποιηµένη διαδικασία;
Με βάση την απλοποιηµένη διαδικασία ο πελάτης θεωρείται ότι πραγµατοποιεί
απόκτηση αγαθών στη ∆ηµοκρατία, και οφείλει να αποδίδει φόρο για την απόκτηση
των αγαθών στη ∆ηµοκρατία. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα επιβάλετε φόρο στον
πελάτη σας για την παράδοση.
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Η απλοποιηµένη διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αν ο πελάτης σας είναι
εγγεγραµµένος για σκοπούς Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία και εσείς δεν είστε
εγγεγραµµένος στη ∆ηµοκρατία-βλ. παράγραφο 8.8.
8.10. Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει την απλοποιηµένη διαδικασία;
Οποιοσδήποτε προµηθευτής αγαθών που παραδίδονται για εγκατάσταση ή
συναρµολόγηση στη ∆ηµοκρατία, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος για σκοπούς ΦΠΑ
σε οποιοδήποτε Κράτος µέλος, εκτός της ∆ηµοκρατίας, και δεν έχει υποχρέωση για
εγγραφή για οποιοδήποτε άλλο λόγο στη ∆ηµοκρατία, µπορεί να χρησιµοποιήσει την
απλοποιηµένη διαδικασία.
8.11. Έχω υποχρέωση να ειδοποιήσω την Υπηρεσία Φ.Π.Α. και τον πελάτη µου
στη ∆ηµοκρατία ότι προτίθεµαι να χρησιµοποιήσω την απλοποιηµένη
διαδικασία;
Αν είστε προµηθευτής που ανήκει σε άλλο Κράτος µέλος και επιθυµείτε να
χρησιµοποιήσετε την απλοποιηµένη διαδικασία οφείλετε να προβείτε στις ακόλουθες
ενέργειες1. Να εκδώσετε στον πελάτη σας τιµολόγιο Φ.Π.Α. το οποίο, να αναγράφει
εκτός από τις υπόλοιπες λεπτοµέρειες την ακόλουθη φράση: «Τιµολόγιο
Φ.Π.Α. µε βάση το άρθρο12Ε (2)». Το τιµολόγιο πρέπει να εκδοθεί εντός 15
ηµερών από την ηµεροµηνία από την οποία η παράδοση θα εθεωρείτο ότι
λαµβάνει χώρα µε βάση του συνηθισµένους κανόνες καθορισµού του
φορολογικού σηµείου.
2. Να ειδοποιήσετε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε
αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να αποταθείτε στα κεντρικά Γραφεία της
Υπηρεσίας Φ.Π.Α. (Υπηρεσία Φ.Π.Α. ,1471 Λευκωσία,
headquarters@vat.mof.gov.cy) και να δηλώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
--το όνοµα και διεύθυνση σας και τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ µε το
πρόθεµα του Κράτους µέλους
--το όνοµα και διεύθυνση και αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α. του πελάτη σας
στη ∆ηµοκρατία (πρέπει να προβαίνετε σε ξεχωριστή ειδοποίηση για κάθε
πελάτη, όχι αργότερα από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου
τιµολογίου µε βάση τη απλοποιηµένη διαδικασία ) και
--την ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε ή πρόκειται να αρχίσει η
εγκατάσταση ή συναρµολόγηση των αγαθών.
3. Να αποστείλετε αντίγραφο της ειδοποίησης στον πελάτη σας στη ∆ηµοκρατία
αναφέροντας του ότι χρησιµοποιείτε την απλοποιηµένη διαδικασία. Πρέπει
να το υποβάλετε όχι αργότερα από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου
τιµολογίου στον πελάτη.
8.12. Υποχρέωση ειδοποίησης σε περίπτωση περαιτέρω παραδόσεων αγαθών
προς συναρµολόγηση ή εγκατάσταση στον ίδιο πελάτη;
Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε περαιτέρω παραδόσεις αγαθών προς
συναρµολόγηση ή εγκατάσταση προς τον ίδιο πελάτη, δεν έχετε υποχρέωση να
ειδοποιείτε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. για κάθε παράδοση χωριστά. Υποχρεούστε όµως
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να ειδοποιήσετε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. για οποιεσδήποτε άλλες παραδόσεις αγαθών
που συνεπάγονται τη συναρµολόγηση ή εγκατάσταση προς οποιοδήποτε άλλο πελάτη
σας στη ∆ηµοκρατία.
8.13. Τι πρέπει να κάνω όταν αγοράζω αγαθά που έχουν συναρµολογηθεί ή
εγκατασταθεί και ο προµηθευτής µου από την Ε.Ε. µε έχει ειδοποιήσει ότι
χρησιµοποιεί την απλοποιηµένη διαδικασία.
Οφείλετε να αποδώσετε λογαριασµό για τον φόρο επί της παράδοσης ως να ήταν
απόκτηση, περιλαµβάνοντας το φόρο στο τετράγωνο 2 της φορολογικής δήλωσης.
Μπορείτε επίσης να περιλάβετε αυτό το ποσό ως φόρο εισροών στην ίδια φορολογική
δήλωση –βλέπε παράγραφο 12.3, µε βάση του συνηθισµένους κανόνες. (βλ. 1.11).
8.14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για παραδόσεις
αγαθών σε πελάτες που ανήκουν σε άλλα Κράτη µέλη;
Είδος παράδοσης

Φορολογική
δήλωση

Αγαθά που
αποστέλλονται
από τη
∆ηµοκρατία για
συναρµολόγηση
ή εγκατάσταση
σε άλλο Κράτος
µέλος

Τετράγωνο 6- Όχι
τιµολόγιο/αξί
α
συµβολαίου

Αγαθά από άλλο
Κράτος µέλος
για εγκατάσταση
ή
συναρµολόγηση
στη ∆ηµοκρατία
από προµηθευτές
εγγεγραµµένος
για Φ.Π.Α. στη
∆ηµοκρατία.
Αγαθά που
εγκαθίστανται ή
συναρµολογούντ
αι στη
∆ηµοκρατία από
προµηθευτές της
Ε.Ε. οι οποίοι
δεν είναι

Ανακεφαλαιωτικ
ός Πίνακας

Τετράγωνο 8αξία που
βασίζεται στο
κόστος των
αγαθών κατά
το χρόνο της
αποστολής
Τετράγωνο 1- Όχι
φόρο εκροών
Τετράγωνο 6
αξία
τιµολογίου/
αξία
συµβολαίου

Τετράγωνο 2- Όχι
φόρος επί
αποκτήσεων
που βασίζεται
στην αξία
των αγαθών
Τετράγωνο 4-

∆ήλωση
INTRASTA
T
Ναι, ως
αποστολή,
αξία µε
βάση το
κόστος των
αγαθών

Σηµειώσεις

Ναι, ως
άφιξη, αξία
µε βάση το
κόστος των
αγαθών.

Η παράδοση
θεωρείται ότι
πραγµατοποιείτ
αι στη
∆ηµοκρατία.
∆εν υπάρχει
απόκτηση των
αγαθών
∆ηµοκρατία.

Ναι, ως
άφιξη, αξία
µε βάση το
κόστος των
αγαθών, αν
είναι
γνωστό
(διαφορετικ

Ο πελάτης στη
∆ηµοκρατία
υπολογίζει για
Φ.Π.Α. στην
απόκτηση

Η παράδοση
θεωρείται ότι
πραγµατοποιείτ
αι στη χώρα
της
εγκατάστασης.
Η αξία πρέπει
να καταχωρηθεί
στη φορολογική
δήλωση στη
∆ηµοκρατία.
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εγγεγραµµένοι
για Φ.Π.Α. στη
∆ηµοκρατία αν
επιλέξουν να
χρησιµοποιήσου
ν την
απλοποιηµένη
διαδικασία που
περιγράφεται
στη παράγραφο
8.9. Ο πελάτης
είναι υπεύθυνος
για την
καταχώρηση των
στοιχείων.

φόρος
εισροών που
υπόκειται
στους
συνηθισµένο
υς κανόνες
(βλ
παράγραφο
1.11)
Τετράγωνα 7
και 10 µε
βάση την
αξία της
παράδοσης

ά την αξία
στην
ελεύθερη
αγορά)
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9. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
9.1. Ποια είναι η έννοια των τριγωνικών συναλλαγών;
Τριγωνικές συναλλαγές είναι όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µία
αλυσίδα συναλλαγών στις οποίες εµπλέκονται τρία µέρη. Στις περιπτώσεις αυτές τα
αγαθά παραδίδονται απευθείας από το πρώτο στο τρίτο πρόσωπο στην αλυσίδα, αντί
να πραγµατοποιηθεί πραγµατική µετακίνηση τους από το ένα ενδιαφερόµενο µέρος
στο άλλο.
9.2. Ποια είναι η έννοια των τριγωνικών συναλλαγών µέσα στα πλαίσια του
ενδοκοινοτικού εµπορίου;
Παράδειγµα τριγωνικού εµπορίου µέσα στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εµπορίου
περιγράφεται στο ακόλουθο σχεδιάγραµµα. Στο παράδειγµα κάποια κυπριακή
εταιρεία λαµβάνει παραγγελία από πελάτη της στη Γερµανία. Η κυπριακή εταιρεία
ικανοποιεί την παραγγελία, παραγγέλλοντας τα προϊόντα από δικό της προµηθευτή
στη Γαλλία και ζητώντας του όπως παραδώσει τα αγαθά από τη Γαλλία στη
Γερµανία.
Κυπριακή εταιρεία
Τιµολόγιο

Τιµολόγιο

Γαλλική εταιρεία

Γερµανική εταιρεία
Μετακίνηση αγαθών

Στην πιο πάνω περίπτωση,
Υπάρχει παράδοση αγαθών…..
από το Γάλλο εµπορευόµενο στον
Κύπριο εµπορευόµενο

Από τον Κύπριο εµπορευόµενο στο
Γερµανό εµπορευόµενο

Και η µεταχείριση της συναλλαγής αυτής
για Φ.Π.Α. είναι …..
Ο Γάλλος εµπορευόµενος µπορεί να
επιβάλει µηδενικό συντελεστή στην
παράδοση υπό τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 3.1.
Ο Κύπριος εµπορευόµενος
πραγµατοποιεί παράδοση αγαθών στη
Γερµανία και θα ήταν υπόχρεος για
εγγραφή για Φ.Π.Α. στη Γερµανία (εκτός
αν εφαρµοστεί η απλοποιηµένη
διαδικασία, βλ. παράγραφο 9.5).

9.3. Πως θα µπορούσα να εµπλακώ σε διαδικασία τριγωνικού εµπορίου;
Θα µπορούσατε να εµπλακείτε σε διαδικασία τριγωνικού εµπορίου είτε ως -
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---ο αρχικός προµηθευτής των αγαθών, ο Γάλλος προµηθευτής στο προηγούµενο
παράδειγµα
---ο ενδιάµεσος προµηθευτής των αγαθών, ο Κύπριος προµηθευτής στο πιο πάνω
παράδειγµα ή
---ο τελικός πελάτης, η Γερµανική εταιρεία, στο προηγούµενο παράδειγµα.
9.4. Πως µεταχειρίζοµαι τις πιο πάνω παραδόσεις για σκοπούς Φ.Π.Α.;
Η µεταχείριση για σκοπούς Φ.Π.Α. είναι η ακόλουθη—
Αν είστε……
Ο αρχικός προµηθευτής των αγαθών
(Γάλλος προµηθευτής στο παράδειγµα
στην πιο παράγραφο 9.2)

Τότε θα πρέπει…..
Να επιβάλετε µηδενικό συντελεστή στην
παράδοση µε βάση τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 3.1.

Ο ενδιάµεσος προµηθευτής (ο Κύπριος
εµπορευόµενος στο παράδειγµα στην
παράγραφο 9.2)

Να εγγραφείτε για Φ.Π.Α. στη χώρα στην
οποία παραδίδονται τα αγαθά και να
αποδώσετε λογαριασµό για φόρο για την
παράδοση σε εκείνη τη χώρα (εκτός αν
εφαρµόσετε την απλοποιηµένη
διαδικασία όπως περιγράφεται πιο
κάτω).

Ο τελικός πελάτης (Γερµανός
εµπορευόµενος στο παράδειγµα της
παραγράφου 9.2)

Να µην προβείτε σε καµιά ενέργεια
(εκτός αν ο προµηθευτής σας έχει
επιλέξει να εφαρµόσει την απλοποιηµένη
διαδικασία όπως περιγράφεται πιο κάτω).

9.5. Ποια είναι η απλοποιηµένη διαδικασία;
Η απλοποιηµένη διαδικασία επιτρέπει στον ενδιάµεσο προµηθευτή των αγαθών σε
τριγωνική συναλλαγή να µην εγγραφεί για Φ.Π.Α. στο Κράτος µέλος στο οποίο
παραδίδονται (delivered) τα αγαθά.
9.6. Πότε µπορώ να εφαρµόσω απλοποιηµένη διαδικασία;
Μπορείτε να εφαρµόσετε απλοποιηµένη διαδικασία όταν είστε σε θέση να
ικανοποιήσετε όλες τις ακόλουθες προϋποθέσειςΠροϋπόθεση
1
2
3

Περιγραφή
Είστε ήδη εγγεγραµµένος σε Κράτος µέλος της Ε.Ε.
∆εν είστε εγγεγραµµένος ή υπόχρεος για εγγραφή στο Κράτος µέλος
στο οποίο τα αγαθά παραδίδονται (delivered).
Ο πελάτης σας είναι εγγεγραµµένο για σκοπούς Φ.Π.Α. πρόσωπο στο
Κράτος µέλος στο οποίο τα αγαθά παραδίδονται (delivered)

9.7. Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ όταν επιθυµώ να χρησιµοποιήσω την
απλοποιηµένη διαδικασία, όταν είµαι ο ενδιάµεσος προµηθευτής στην
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∆ηµοκρατία σε συναλλαγή τριγωνικού εµπορίου και πραγµατοποιώ παραδόσεις
αγαθών σε πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος;
Για να χρησιµοποιήσετε την απλοποιηµένη διαδικασία οφείλετε να ικανοποιήσετε τις
ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις:
Προϋπόθεση
1

2

3

4

Περιγραφή
Χρησιµοποιείτε τον αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία για να
επιτρέψετε στον προµηθευτή σας από την Ε.Ε. να επιβάλει το
µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών στο Κράτος
µέλος από το οποίο τα αγαθά αποστάλησαν.
Εκδίδετε στον πελάτη σας τιµολόγιο Φ.Π.Α. το οποίο, πέραν των
στοιχείων που συνήθως απαιτούνται για ενδοκοινοτικές παραδόσεις,
φέρει την επιγραφή «Φ.Π.Α.:ΕΚ ΑΡΘΡΟ 28 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ»
--Καταχωρείτε την παράδοση στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα,
αναγράφοντας τη χώρα και τον αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α. του πελάτη
σας µε το πρόθεµα της χώρας του
--Καταχωρείτε την συνολική αξία των τριγωνικών συναλλαγών στη
στήλη 9 (αξία τριγωνικών συναλλαγών)
-- Οι σηµειώσεις του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σας δίδουν
περισσότερες πληροφορίες .
∆εν αναγράφετε οποιεσδήποτε πληροφορίες των τριγωνικών σας
συναλλαγών στη δήλωση INTRASTAT.

9.8. Σε ποιες ενέργειες
πρέπει να προβώ όταν ενεργώ ως ενδιάµεσος
προµηθευτής σε άλλο Κράτος µέλος και πραγµατοποιώ συναλλαγές σε πελάτη ο
οποίος ανήκει στη ∆ηµοκρατία, αν επιθυµώ να χρησιµοποιήσω την
απλοποιηµένη διαδικασία;
Αν είστε ενδιάµεσος προµηθευτής σε άλλο Κράτος µέλος και παραδίδετε αγαθά σε
πελάτη σας ο οποίος βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία, τα οποία απεστάλησαν απευθείας
από προµηθευτή σας σε άλλο Κράτος µέλος και επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε την
απλοποιηµένη διαδικασία για να αποφύγετε την εγγραφή σας για σκοπούς Φ.ΠΑ. στη
∆ηµοκρατία πρέπει να ικανοποιείτε όλες τις ακόλουθες προϋποθέσειςΠροϋπόθεση
1

Περιγραφή
Οφείλετε να εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. στον πελάτη σας το
οποίο, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
Κράτος µέλος στο οποίο είστε εγγεγραµµένος για σκοπούς
Φ.Π.Α., πρέπει να φέρει την ένδειξη «Φ.Π.Α.:ΕΚ ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ». Το τιµολόγιο πρέπει να
εκδοθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από τη ηµεροµηνία από την
οποία θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η παράδοση σύµφωνα µε
τους συνηθισµένους κανόνες του Φ.Π.Α. για καθορισµό του
φορολογικού σηµείου (Για περισσότερες πληροφορίες βλ.
«Γενικός Οδηγός για Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, Ενηµερωτικό
Έντυπο 10, Μάιος 2002»). Στους συνηθισµένους κανόνες
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2

3

καθορισµού του χρόνου περιλαµβάνεται το βασικό φορολογικό
σηµείο, η πληρωµή ή η έκδοση τιµολογίου το οποίο δεν
περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες.
--Ενηµερώνετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. ότι
προτίθεστε να κάνετε χρήση της απλοποιηµένης διαδικασίας,
δίδοντας τις ακόλουθες πληροφορίες—
-το όνοµα, διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ για
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τον οποίο έχετε χρησιµοποιήσει, ή
θα χρησιµοποιήσετε για να επιβαρυνθεί µε µηδενικό συντελεστή
η αρχική παράδοση των αγαθών
-το όνοµα, διεύθυνση και αριθµό εγγραφής ΦΠΑ του πελάτη σας
στη ∆ηµοκρατία και
-την ηµεροµηνία που τα αγαθά παραδόθηκαν για πρώτη φορά, ή
υπάρχει πρόθεση να παραδοθούν στον πελάτη σας µε αυτές τις
διαδικασίες.
Αποστέλλετε αντίγραφο της ειδοποίησης που έχετε αποστείλει
στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. στον πελάτη σας, ενηµερώνοντας τον ότι
χρησιµοποιείτε την απλοποιηµένη διαδικασία, και ότι ο πελάτης
σας οφείλει εποµένως να αποδίδει λογαριασµό για Φ.Π.Α.
Οφείλετε να αποστείλετε το αντίγραφο της ειδοποίησης πριν από
την έκδοση του πρώτου τιµολογίου προς τον πελάτη σας.

Σηµείωση: Υποχρεούστε να υποβάλετε τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ακόµη και
όταν οι µοναδικές συναλλαγές που πραγµατοποιείτε στη ∆ηµοκρατία είναι τριγωνικές
συναλλαγές για τις οποίες ενεργείτε ως ενδιάµεσος προµηθευτής.
9.9. Όταν έχω αποστείλει ειδοποίηση, οφείλω να αποστέλλω περαιτέρω
ειδοποιήσεις για µεταγενέστερες παραδόσεις στον ίδιο πελάτη;
Όχι, αλλά οφείλετε να προβαίνετε σε περαιτέρω ειδοποιήσεις για οποιοδήποτε άλλο
πελάτη σας στη ∆ηµοκρατία.
9.10. Τι συµβαίνει σε περίπτωση που βρίσκοµαι στη ∆ηµοκρατία, αγοράζω
αγαθά από άλλο Κράτος µέλος και ο προµηθευτής µου χρησιµοποιεί την
απλοποιηµένη διαδικασία για τριγωνικές συναλλαγές.
Πρέπει κανονικά να παραλάβετε από τον προµηθευτή σας αντίγραφο της ειδοποίησης
που έχει αποστείλει ο προµηθευτής σας στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι εφαρµόζει την
απλοποιηµένη διαδικασία. Πρέπει ακολούθως –
--να αποδώσετε λογαριασµό για τα αγαθά που παραδίδονται σε εσάς, ως να
αποκτήθηκαν από εσάς (βλ. Μέρος 4 του ενηµερωτικού εντύπου) και
--να συµπεριλάβετε στην δήλωση «INTRASTAT-Αφίξεις» τα αγαθά για τα οποία
αποδίδετε φόρο µε βάση την απλοποιηµένη διαδικασία. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες για την «δήλωση INTRASTAT» στο Μέρος 16 του
παρόντος ενηµερωτικού εντύπου.
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10.ΑΛΛΕΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
10.1. Τι καλύπτει το Μέρος 10 του ενηµερωτικού εντύπου;
Στο Μέρος αυτό δίδονται πληροφορίες για σκοπούς φορολογικής µεταχείρισης των
ακόλουθων συναλλαγών µέσα στα πλαίσια της Ενιαίας Αγοράς-Αποθέµατα ασφαλείας («call-off stocks») στην παράγραφο 10.2 – 10.5
-Αποθέµατα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα ( «consignment stocks»)
στην παράγραφο 10.6 - 10.8
-Αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην παράγραφο
10.9–10.10
-Αγαθά τα οποία έχουν απωλεσθεί, καταστραφεί ή κλαπεί κατά τη διαµετακόµιση
τους στην παράγραφο 10.11
-αγαθά τα οποία παραδίδονται «επί πωλήσει ή επιστροφή» ή παρόµοιους όρους στην
παράγραφο 10.12-10.13
-παραδόσεις σε διπλωµατικές αποστολές, προξενεία, διεθνείς Οργανισµούς, στις
δυνάµεις του Βορειοατλαντικού Συµφώνου στην παράγραφο 10.14.
10.2. Ποια είναι η έννοια των αποθεµάτων ασφαλείας («call-off stocks»);
Αποθέµατα ασφαλείας είναι αποθέµατα τα οποία είτε µεταφέρετε στη ∆ηµοκρατία
από άλλο Κράτος µέλος είτε από τη ∆ηµοκρατία σε άλλο Κράτος µέλος, για χρήση
και πληρωµή από συγκεκριµένο πελάτη σας ανάλογα µε τις ανάγκες του.
10.3. Αγαθά τα οποία παραδίδονται σε αποθηκευτικούς χώρους (Warehouses)
που λειτουργούν από προµηθευτή σε άλλο Κράτος µέλος θεωρούνται ως
αποθέµατα ασφαλείας;
--Αγαθά που παραδίδονται σε αποθηκευτικούς χώρους που λειτουργούν από τον
προµηθευτή σε άλλο Κράτος µέλος µπορούν να θεωρηθούν ως αποθέµατα
ασφαλείας, τηρουµένων των διαδικασιών της παραγράφου 10.4 πιο κάτω και
δεδοµένου ότι ο πελάτης από την Ε.Ε. γνωρίζει τις λεπτοµέρειες για τη µεταφορά των
αγαθών στον αποθηκευτικό χώρο.
--Αν ο πελάτης δεν γνωρίζει της λεπτοµέρειες της µεταφοράς στους αποθηκευτικούς
αυτούς χώρους , τότε τα αγαθά πρέπει να τυγχάνουν µεταχείρισης ως αποθέµατα που
βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα ( «consignment stocks») (βλ. παρ. 10.6
πιο κάτω).
10.4. Ποια είναι η φορολογική µεταχείριση για αποθέµατα ασφαλείας που
µετακινούνται µεταξύ χωρών της Ε.Ε.;
Αν…
Προµηθεύετε αγαθά σε άλλο Κράτος
µέλος ούτως ώστε ο πελάτης σας να
διατηρεί αποθέµατα ασφαλείας (να τα
χρησιµοποιεί και να πληρώνει γι΄ αυτά
ανάλογα µε τις ανάγκες του)

Τότε…
Η παράδοση σας θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία και
µπορεί να φορολογηθεί µε το µηδενικό
συντελεστή υπό τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 3.1.
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Λαµβάνετε αγαθά στη ∆ηµοκρατία από
προµηθευτή σε άλλο Κράτος µέλος, τα
οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και
να πληρώσετε ανάλογα µε τις ανάγκες
σας

Οφείλετε να αποδώσετε λογαριασµό για
ΦΠΑ για αποκτήσεις µε την µετακίνηση
των αγαθών, ακολουθώντας τις οδηγίες
στο Μέρος 4, παρόλον ότι η ιδιοκτησία
των αγαθών δεν µεταβιβάζεται παρά
µόνο όταν χρησιµοποιήσετε τα αγαθά

Οι πιο πάνω διευθετήσεις ισχύουν µόνο όταν-τα αγαθά προορίζονται για χρήση από πελάτες στη ∆ηµοκρατία για σκοπούς της
επιχειρήσης τους ή
-για να πραγµατοποιήσουν µετέπειτα παραδόσεις στους δικούς τους πελάτες.
Αποθέµατα ιδίων αγαθών της επιχείρησης τα οποία αποστέλλονται απευθείας στη
∆ηµοκρατία από προµηθευτή στην Ε.Ε. για να χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις
ανάγκες (« for call off») από περισσότερους από ένα πελάτες µπορούν να τυγχάνουν
χειρισµού ως αποθέµατα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα
(consignment stocks»), βλέπε παράγραφο 10.6 πιο κάτω.
10.5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για αποθέµατα
ασφαλείας («call-off stocks»);
Είδος
παράδοσης
Αγαθά τα οποία
παραδίδονται σε
πελάτες
εγγεγραµµένους
για Φ.Π.Α. σε
άλλα Κράτη
µέλη για
αποθέµατα
ασφαλείας

Φορολογική
δήλωση
Τετράγωνο 6
και 8 –
Αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών

Ανακεφαλαιωτικό
ς Πίνακας
Ναι- Αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών

∆ήλωση
Intrastat
Ναι- ως
αποστολή
- αξία µε
βάση το
κόστος
των
αγαθών

Αγαθά που
παραλαµβάνοντα
ι στη
∆ηµοκρατία από
προµηθευτές
εγγεγραµµένους
για Φ.Π.Α. σε
άλλες χώρες της
Ε.Ε. µε βάση την
αρχή των αγαθών
ασφαλείας («on a
call off basis»)

Τετράγωνο 2
φόρος επί
αποκτήσεων
(αγαθά τα
οποία
υπόκεινται σε
θετικό
συντελεστή
στη
∆ηµοκρατία)
Τετράγωνο 4µε βάση τους
συνηθισµένου
ς κανόνες (βλ.
παράγραφο
1.11)

Όχι

Ναι- ως
άφιξη,
αξία µε
βάση το
κόστος
των
αγαθών

Σηµειώσεις
Βλ.
Σηµειώσεις
για
παραδόσεις
αγαθών σε
πελάτες σε
άλλες χώρες
της Ε.Ε.,
παράγραφο
3.10
Υπάρχει
απόκτηση
από τον
πελάτη στη
∆ηµοκρατία
µε βάση τις
συνηθισµένε
ς
διευθετήσεις
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Τετράγωνα 7
και 10Αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών
10.6. Ποια είναι η έννοια των αποθεµάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη του
αποστολέα ( «consignment stocks»);
Αποθέµατα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα ( «consignment stocks»)
είναι αποθέµατα αγαθών της επιχείρησης τα οποία µεταφέρονται σε άλλο Κράτος
µέλος µε σκοπό να δηµιουργηθούν αποθέµατα υπό τον έλεγχο του αποστολέα, από τα
οποία θα πραγµατοποιούνται παραδόσεις αγαθών από τον αποστολέα ή εκ µέρους του
στο Κράτος µέλος στο οποίο τα αγαθά µεταφέρθηκαν.
10.7. Ποια είναι η φορολογική µεταχείριση των αποθεµάτων τα οποία
βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα («consignment stocks») που
διακινούνται µεταξύ Κρατών µελών;
Αν…
-µεταφέρετε αγαθά σε άλλο Κράτος
µέλος για να δηµιουργήσετε αποθέµατα
υπό τον έλεγχο σας από τα οποία θα
πραγµατοποιηθούν παραδόσεις από εσάς
ή εκ µέρους σας ή αν ο πελάτης δεν
γνωρίζει τις λεπτοµέρειες των
διευθετήσεων για εναπόθεση των αγαθών
σε αποθηκευτικούς χώρους υπό τον
έλεγχο σας (βλ. παράγραφο 10.3)

Τότε..
Θα θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε
απόκτηση αγαθών σε άλλο Κράτος µέλος
στο οποίο τα αγαθά µεταφέρθηκαν και
µπορεί να είστε υπόχρεος για εγγραφή
για Φ.Π.Α. σε εκείνο το Κράτος
σύµφωνα µε τις διαδικασίες στο Μέρος
6 αυτού του ενηµερωτικού εντύπου.

10.8. Ποίες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για αποθέµατα που
βρίσκονται υπό την ευθύνη του αποστολέα ( «consignment stocks»);
Είδος
παράδοσης
Αποθέµατα
που
βρίσκονται
υπό την
ευθύνη του
αποστολέα
που
µεταφέρονται
από τη
∆ηµοκρατία
σε άλλο
Κράτος µέλος

Φορολογική
δήλωση
Τετράγωνο 6
και 8-αξία που
βασίζεται στο
κόστος των
αγαθών

Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας
Ναι- αξία που
βασίζεται στο
κόστος των αγαθών

∆ήλωση
Intrastat
Ναι- ως
αποστολή, η
αξία
βασίζεται
στο κόστος
των αγαθών

Σηµειώσεις

Αποθέµατα

Τετράγωνο 2

Όχι

Ναι- ως

Βλ. Μέρος 6

Βλ. Μέρος 6
για τη
µεταφορά
ιδίων αγαθών
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που
βρίσκονται
υπό την
ευθύνη του
αποστολέα
που
µεταφέρονται
από άλλα
Κράτη µέλη
στη
∆ηµοκρατία

άφιξη, αξία
µε βάση το
κόστος των
αγαθών

φόρος επί
αποκτήσεων
(Αγαθά τα
οποία
υπόκεινται στο
θετικό
συντελεστή
ΦΠΑ στη
∆ηµοκρατία)
Τετράγωνο 4 –
σύµφωνα µε
τους
συνηθισµένους
κανόνες (βλ.
παράγραφο
1.11)
Τετράγωνο 7
και 10 –αξία
µε βάση το
κόστος των
αγαθών

για τη
µεταφορά
ιδίων αγαθών

10.9. Ποίος είναι υπεύθυνος για πληρωµή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και
του οφειλόµενου ΦΠΑ στο Κράτος µέλος στο οποίο αποστέλλονται τα αγαθά;
Ο πελάτης πρέπει να καταβάλει στο Κράτος µέλος προορισµού τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης και το Φ.Π.Α. που οφείλεται για τα αγαθά.
10.10 Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ αν παραδίδω και αναλαµβάνω την
µεταφορά αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για ιδιωτικούς
σκοπούς σε πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος;
Πιθανόν να οφείλετε να εγγραφείτε για Φ.Π.Α. σε εκείνο το Κράτος µέλος µε βάση
τις διατάξεις που αφορούν τις πωλήσεις από Απόσταση. Περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να βρείτε στο ενηµερωτικό έντυπο µε τίτλο: «Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ:
Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση» και στο Μέρος 15 του παρόντος
ενηµερωτικού εντύπου. Με βάση τη νοµοθεσία της Ε.Ε., όταν αγαθά τα οποία
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πωλούνται σε ιδιώτες σε άλλο Κράτος
µέλος, ο πωλητής οφείλει να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο Κράτος
µέλος προορισµού κατά το χρόνο που τα αγαθά παραδίδονται. Αυτό σηµαίνει ότι
µπορεί να υπάρχει υποχρέωση για εγγραφή στο Κράτος µέλος του παραλήπτη (βλ.
Μέρος15).
10.11. Πώς αποδίδω λογαριασµό για Φ.Π.Α. για αγαθά τα οποία έχουν
απολεσθεί, καταστραφεί ή κλαπεί κατά τη διακίνηση τους;
Όταν αγαθά απολεσθούν, καταστραφούν ή
κλαπούν κατά την διακίνηση τους…
Πριν να πραγµατοποιήσετε παράδοση
τους και όταν είστε υπεύθυνος για την

Τότε…
∆εν οφείλεται Φ.Π.Α.
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µεταφορά τους

--Ισχύει η επιβολή του µηδενικού
συντελεστή αν έχετε στην κατοχή σας
αποδεικτικά στοιχεία της µετακίνησης
των αγαθών από τη ∆ηµοκρατία όπως και
τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ του πελάτη
σας, αλλά
--αν δεν έχετε στην κατοχή σας ούτε
αποδεικτικά στοιχεία ούτε τον αριθµό
εγγραφής του πελάτη σας, τότε ο ΦΠΑ
οφείλεται στη ∆ηµοκρατία, εκτός αν
έχετε αποδεικτικά στοιχεία της απώλειας,
καταστροφής ή κλοπής των αγαθών
(όπως αίτηµα για αποζηµίωση από
ασφαλιστική εταιρεία ή αποδεικτικά
στοιχεία αστυνοµικής έρευνας).
Και ο πελάτης σας είναι υπεύθυνος για τη --Ισχύει η επιβολή του µηδενικού
µεταφορά
συντελεστή αν έχετε στην κατοχή σας
αποδεικτικά στοιχεία της µετακίνησης
των αγαθών από τη ∆ηµοκρατία και τον
αριθµό εγγραφής ΦΠΑ του πελάτη σας.
Λόγω του ότι έχει πραγµατοποιηθεί
απόκτηση αγαθών στο Κράτος µέλος
όπου τα αγαθά έχουν εξαφανιστεί, ο
πελάτης σας πιθανόν να έχει υποχρέωση
να αποδώσει λογαριασµό για ΦΠΑ σε
εκείνο το Κράτος µέλος
Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στη ∆ηµοκρατία
Κατά τη διάρκεια της παραµονής των
αγαθών στη ∆ηµοκρατία όταν ο πελάτης διότι τα αγαθά είχαν παραδοθεί αλλά δεν
είχαν µετακινηθεί από τη ∆ηµοκρατία.
σας είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά
Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει στην
περίπτωση που ο πελάτης σας ,σας έχει
προµηθεύσει µε αποδεικτικά στοιχεία της
απώλειας, καταστροφής ή κλοπής, όπως
αίτηµα για αποζηµίωση από ασφαλιστική
εταιρεία ή αποδεικτικά στοιχεία
αστυνοµικής έρευνας.
Όταν τα αγαθά βρίσκονται καθ΄οδόν
Πιθανόν να υπάρχει υποχρέωση για
προς άλλο Κράτος µέλος
καταβολή Φ.Π.Α. τόσο στο Κράτος
µέλος στο οποίο λαµβάνει χώρα η
απώλεια των αγαθών όσο και στο
Κράτος µέλος προορισµού, ως απόκτηση.
10.12. Πώς αποδίδω λογαριασµό για Φ.Π.Α. για αγαθά που αποστέλλονται ή
λαµβάνονται για έγκριση, ή «για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή µε άλλους
παρόµοιους όρους;
Αν…
Αποστέλλετε αγαθά για έγκριση, ή «για
σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή µε
άλλους παρόµοιους όρους σε πελάτη σε

Τότε..
--θα θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε
απόκτηση των αγαθών σε εκείνο το
Κράτος µέλος και
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άλλο Κράτος µέλος

Αποστέλλετε αγαθά από άλλο Κράτος
µέλος σε πελάτη στη ∆ηµοκρατία για
έγκριση, ή «για σκοπούς πώλησης ή
επιστροφής» ή µε άλλους παρόµοιους
όρους

--θα θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε
παράδοση των αγαθών σε εκείνο το
Κράτος µέλος , αν και εφόσον τα αγαθά
καθίσταται βέβαιο ότι έχουν παραδοθεί
στον πελάτη σας και
--πιθανόν να υποχρεούστε να εγγραφείτε
εκεί για οποιοδήποτε ΦΠΑ οφειλόµενο
στην απόκτηση και παράδοση των
αγαθών
--υποχρεούστε να αποδίδετε Φ.Π.Α. επί
της απόκτησης των αγαθών στη
∆ηµοκρατία και
--υποχρεούστε επίσης να εγγραφείτε για
σκοπούς Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία για να
αποδίδετε λογαριασµό για Φ.Π.Α. επί
οποιασδήποτε µεταγενέστερης
παράδοσης των αγαθών στη ∆ηµοκρατία
--θα θεωρηθεί ότι πραγµατοποιείτε
παράδοση των αγαθών στη ∆ηµοκρατία(α) αν και όταν καθίσταται βέβαιο ότι η
παράδοση έχει λάβει χώρα ή
(β) δώδεκα µήνες µετά τη µεταφορά,
σύµφωνα µε τους συνηθισµένους
κανόνες καθορισµού του χρόνου
παράδοσης , οποιοδήποτε είναι νωρίτερα
(γ) αν εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. εντός
14 ηµερών µετά το χρόνο που
καθορίζεται στο (α) και (β) πιο πάνω.
Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα
αυτό µπορείτε να βρείτε στο ενηµερωτικό
έντυπο 10: «Γενικός Οδηγός Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας».

10.13. Ποίες είναι οι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για παραδόσεις για
αγαθά που αποστέλλονται για έγκριση, ή «για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής»
ή µε άλλους παρόµοιους όρους;
Είδος
παράδοσης
Αγαθά που
παραδίδονται
σε
εγγεγραµµένους
πελάτες σε
άλλα Κράτη
µέλη για
έγκριση, ή «για
σκοπούς
πώλησης ή
επιστροφής» ή

Φορολογική
δήλωση
Τετράγωνο 6
και 8- αξία µε
βάση το
κόστος των
αγαθών

Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακας
Ναι- αξία µε βάση
το κόστος των
αγαθών

∆ήλωση
INTRASTAT
Ναι- ως
αποστολή,
αξία µε βάση
το κόστος
των αγαθών

Σηµειώσεις
Βλ. Μέρος 6
για
µεταφορά
ίδιων αγαθών
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µε άλλους
παρόµοιους
όρους
Αγαθά που
λαµβάνονται
από
προµηθευτές σε
άλλα Κράτη
µέλη για
έγκριση, ή «για
σκοπούς
πώλησης ή
επιστροφής» ή
µε άλλους
παρόµοιους
όρους

Τετράγωνο 2- Όχι
φόρος επί της
απόκτησης
(για αγαθά τα
οποία
υπόκεινται σε
θετικό
συντελεστή
στη
∆ηµοκρατία)
Τετράγωνο 4φόρος
εισροών, µε
βάση τους
συνηθισµένους
κανόνες (βλ.
Παράγραφο
1.11)
Τετράγωνα 7
και 10- αξία µε
βάση το
κόστος των
αγαθών

Ναι. Ως
άφιξη, αξία
µε βάση το
κόστος των
αγαθών

Υπάρχει
απόκτηση
και
παράδοση
από τον
προµηθευτή
στη
∆ηµοκρατία
όταν
καθίσταται
βέβαιο ότι τα
αγαθά έχουν
παραδοθεί ή
µετά από
δώδεκα
µήνες,
οποιοδήποτε
είναι
ενωρίτερον.

10.14. Μπορώ να επιβάλω Φ.Π.Α. σε Πρεσβείες, Προξενεία, ∆ιεθνείς
Οργανισµούς κλπ σε άλλες χώρες Κράτη µέλη;
Μπορείτε να επιβάλετε µηδενικό συντελεστή επί παραδόσεων αγαθών ή παροχών
υπηρεσιών σε διπλωµατικές αποστολές, διεθνείς οργανισµούς, δυνάµεις του ΝΑΤΟ
και του προσωπικού τους σε άλλα Κράτη µέλη, νοουµένου ότι ικανοποιούνται οι
ακόλουθοι όροι:
Α) Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται είτε για επίσηµη χρήση είτε για προσωπική
οικογενειακή χρήση από το δικαιούχο πρόσωπο
Β) Το δικαιούχο πρόσωπο παρουσιάζει βεβαιωµένο έγγραφο από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους εγκατάστασης του που να βεβαιώνει το δικαίωµα του για
απαλλαγή από ΦΠΑ, µε βάση το άρθρο 15 της Έκτης Κοινοτικής Οδηγίας (Οδηγία
77/388/ΕΟΚ)
Γ) Τα αγαθά πρέπει να µετακινηθούν από τη ∆ηµοκρατία
∆) Πρέπει να έχετε στην κατοχή σας αποδεικτικά στοιχεία της µετακίνησης των
αγαθών.
10.15. Ποιος θεωρείται ∆ιεθνής Οργανισµός;
«∆ιεθνής Οργανισµός» είναι Οργανισµός που έχει ιδρυθεί µε βάση Συνθήκη µεταξύ
ανεξάρτητων κρατών και κυβερνήσεων. Οργανισµός ο οποίος ιδρύεται µε βάση
συµφωνία µεταξύ µη κυβερνητικών οργανισµών (για παράδειγµα οργανισµοί οι
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οποίοι εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύµατα, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης κλπ)
δεν θεωρούνται «διεθνείς οργανισµοί» για τα θέµατα που πραγµατεύεται αυτό το
ενηµερωτικό έντυπο. ∆εν αποτελεί επίσης διεθνή οργανισµό κάποιο κυβερνητικό
τµήµα που εγκαθιδρύεται από ένα Κράτος ή µία κυβέρνηση. Γνωστοί διεθνείς
οργανισµοί είναι οι Οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Οργανισµός των
Ηνωµένων Εθνών και οι διάφοροι οργανισµοί οι οποίοι υπάγονται σε αυτό και το
ΝΑΤΟ.
10.16. Μπορώ να µεταχειριστώ τις παραδόσεις προς τις Πρεσβείες, Προξενεία,
∆ιεθνείς Οργανισµούς κλπ σε άλλες χώρες Κράτη µέλη οι οποίες υπόκεινται στο
µηδενικό συντελεστή ως πωλήσεις από απόσταση;
Όχι, οι συναλλαγές αυτές δεν θεωρούνται ως πωλήσεις από απόσταση και δεν
υπολογίζονται για τους σκοπούς του ορίου για εγγραφή για πωλήσεις από απόσταση.
10.17. Πρέπει να περιλάβω τις παραδόσεις προς τις Πρεσβείες, Προξενεία,
∆ιεθνείς Οργανισµούς ή τις δυνάµεις του ΝΑΤΟ σε άλλα Κράτη µέλη στον
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για ενδοκοινοτικές συναλλαγές;
Όχι, δεν γίνονται καταχωρήσεις στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για τις παραδόσεις
αυτές.
10.18. Πώς µπορούν οι πελάτες µου να ελέγξουν αν δικαιούνται την απαλλαγή
αυτή;
Το πεδίο της απαλλαγής ,οι περιορισµοί και οποιεσδήποτε προϋποθέσεις διέπουν την
απαλλαγή καθορίζονται από το Κράτος µέλος εγκατάστασης του δικαιούχου
πρόσωπου ή οργανισµού. Αν οι πελάτες σας έχουν οποιεσδήποτε αµφιβολίες όσον
αφορά αυτές τις διευθετήσεις , οφείλουν να επικοινωνήσουν µε το Κράτος µέλος
εγκατάστασης του δικαιούχου προσώπου.
10.19. Οι διευθετήσεις αυτές καλύπτουν όλα τα αγαθά;
Οι πιο πάνω διευθετήσεις καλύπτουν όλα τα αγαθά εκτός από τα καινούρια
µεταφορικά µέσα, τα οποία τυγχάνουν χειρισµού µε βάση τους κανόνες που ισχύουν
για τα καινούρια µεταφορικά µέσα (περισσότερες πληροφορίες στο ενηµερωτικό
έντυπο «Καινούρια Μεταφορικά Μέσα: Ενδοκοινοτική Μετακίνηση»
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11. ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
11.1. Ποια είναι η µεταχείριση για σκοπούς Φ.Π.Α. αγαθών που τυγχάνουν
επεξεργασίας στην Ε.Ε.;
Αν…
Αποστείλετε αγαθά από τη
∆ηµοκρατία σε άλλο
Κράτος µέλος για
επεξεργασία σε εκείνο το
Κράτος µέλος και
επιστρέφονται σε εσάς

Τότε οφείλετε…
Να αποδώσετε Φ.Π.Α.
στην αξία της
επεξεργασίας µε τη
µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης. ∆εν οφείλετε να
αποδώσετε Φ.Π.Α. στην
µεταφορά των αγαθών
(περισσότερες
πληροφορίες για τη
µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης µπορείτε να
βρείτε στο ενηµερωτικό
έντυπο 13 «Τόπος
Παροχής Υπηρεσιών»)

Όπως επίσης …
-Να καταχωρήσετε τη
µετακίνηση των αγαθών
στο αρχείο προσωρινών
µετακινήσεων (βλ. παρ.
12.7 και 12.8)
-Να διατηρείτε
αποδεικτικά έγγραφα ότι
τα αγαθά έχουν
µετακινηθεί από τη
∆ηµοκρατία και
Να συµπληρώσετε τη
δήλωση INTRASTAT
(όπου απαιτείται) τόσο για
την αποστολή όσο και για
την άφιξη αγαθών (βλ.
σχετικό ενηµερωτικό
έντυπο).

Αποστέλλετε αγαθά από
τη ∆ηµοκρατία σε άλλο
Κράτος µέλος για
επεξεργασία εκεί από
περισσότερους από ένα
επεξεργαστές, ή δύο ή
περισσότερους
επεξεργαστές σε
διαφορετικά Κράτη µέλη
πριν την επιστροφή τους
σε εσάς στη ∆ηµοκρατία

Να αποδίδετε για ΦΠΑ
στην αξία της εργασίας
επεξεργασίας µε τη
µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης και δεν αποδίδετε
λογαριασµό για Φ.Π.Α.
στη µετακίνηση των
αγαθών (περισσότερες
πληροφορίες για τη
µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης µπορείτε να
βρείτε στο ενηµερωτικό
έντυπο 13 «Τόπος
Παροχής Υπηρεσιών»)

Να καταχωρήσετε τη
µετακίνηση των αγαθών
στο αρχείο προσωρινών
µετακινήσεων
Να διατηρείτε αποδεικτικά
έγγραφα ότι τα αγαθά
έχουν µετακινηθεί από τη
∆ηµοκρατία και
Να συµπληρώσετε τη
δήλωση INTRASTAT
(όπου απαιτείται) τόσο για
την αποστολή όσο και για
την άφιξη αγαθών (βλ
σχετικό ενηµερωτικό
έντυπο).

Αγοράσατε αγαθά σε άλλο
Κράτος µέλος για
επεξεργασία σε εκείνο το
Κράτος µέλος από
περισσότερους από ένα
επεξεργαστές, ή δύο ή
περισσότερους
επεξεργαστές σε
διαφορετικά Κράτη µέλη

-Να αποδώσετε για Φ.Π.Α.
στα αγαθά ως αποκτήσεις
και
-Να αποδώσετε Φ.Π.Α.
στην αξία της εργασίας
επεξεργασίας µε τη
µέθοδο της αντίστροφη
χρέωση (περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να

Να συµπληρώσετε τη
δήλωση INTRASTAT
(όπου απαιτείται) (βλ.
σχετικό ενηµερωτικό
έντυπο)

37
πριν την επιστροφή τους
σε εσάς στη ∆ηµοκρατία
Eπιστρέψετε αγαθά σε
πελάτη σας σε άλλο
Κράτος µέλος µετά από
επεξεργασία στη
∆ηµοκρατία

βρείτε στο ενηµερωτικό
έντυπο 13 «Τόπος παροχής
υπηρεσιών»)
-∆εν οφείλετε να
αποδώσετε λογαριασµό
για Φ.Π.Α. είτε όταν τα
αγαθά αφιχθούν είτε όταν
εγκαταλείψουν την
∆ηµοκρατία και
-∆εν οφείλετε να
επιβάλετε Φ.Π.Α. στην
παροχή των υπηρεσιών
όταν ο πελάτης σας είναι
εγγεγραµµένος για Φ.Π.Α.
στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο
πελάτης σας θα αποδώσει
για οποιοδήποτε ποσό
Φ.Π.Α. οφείλεται στο
Κράτος µέλος
εγκατάστασης του µε τη
µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης (περισσότερες
πληροφορίες για τη
µέθοδο της αντίστροφης
χρέωσης µπορείτε να
βρείτε στο ενηµερωτικό
έντυπο 13 «Τόπος παροχής
υπηρεσιών»)

-Να καταχωρήσετε την
άφιξη και την αποστολή
των αγαθών στο αρχείο
προσωρινών
µετακινήσεων
-Να διατηρείτε
αποδεικτικά έγγραφα ότι
τα αγαθά έχουν
µετακινηθεί από τη
∆ηµοκρατία και
-Να συµπληρώσετε τη
δήλωση INTRASTAT
(όπου απαιτείται) τόσο για
την αποστολή όσο και για
την άφιξη αγαθών (βλ.
σχετικό ενηµερωτικό
έντυπο).

11.2. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 11.1 εφαρµόζονται και
στην περίπτωση που διενεργούνται και άλλες εργασίες επί των αγαθών όπως
επιδιορθώσεις;
Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο µπορούν να
εφαρµοστούν και όταν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, εκτός από υπηρεσίες
επεξεργασίας, νοουµένου ότι τα αγαθά αποστέλλονται ή επιστρέφονται στον
ιδιοκτήτη/πελάτη ο οποίος ανέθεσε την παροχή των υπηρεσιών.
11.3. Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ αν τα αγαθά δεν επιστραφούν σε εµένα
µετά την επεξεργασία;
Όταν τα αγαθά δεν επιστραφούν σε εσάς µετά την επεξεργασία , πιθανόν να έχετε την
υποχρέωση για εγγραφή για Φ.Π.Α. στο Κράτος µέλος στο οποίο λαµβάνει χώρα η
επεξεργασία των αγαθών.
12. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΩΝ
12.1. Οφείλω να συµπληρώσω οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις για το
ενδοκοινοτικό εµπόριο επιπρόσθετα από τη κανονική φορολογική µου δήλωση;
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Εκτός από την κανονική φορολογική δήλωση, οφείλετε να συµπληρώσετε και τις
ακόλουθες δηλώσεις:
--Τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις- Πίνακα
παραδόσεων σε εµπορευόµενους οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο Κράτος
µέλος. Περισσότερες πληροφορίες στο Μέρος 14 πιο κάτω.
--∆ήλωση INTRASTAT – Περισσότερες πληροφορίες στο Μέρος 16 πιο κάτω.
12.2. Ποια τετράγωνα της Φορολογικής δήλωσης οφείλω να συµπληρώσω όταν
πωλώ αγαθά ή αγοράζω αγαθά από άλλο Κράτος µέλος;
Στη φορολογική δήλωση υπάρχουν δύο τετράγωνα για καταχώρηση πληροφοριών για
την αξία αγαθών που πωλούνται σε , ή αγοράζονται από άλλο Κράτος µέλος και δύο
τετράγωνα για το Φ.Π.Α. που οφείλεται επί των αποκτήσεων. Αυτά είναι τα
ακόλουθα--Αριθµός τετρ.
2
4
8
10

Περιγραφή
Φ.Π.Α. οφειλόµενος αυτή την περίοδο επί αποκτήσεων από άλλα
Κράτη µέλη
Φ.Π.Α. που εκπίπτει αυτή την περίοδο επί αγορών και άλλων
εισροών (περιλαµβανοµένων και των αποκτήσεων από άλλα Κράτη
µέλη)
Ολική αξία όλων των παραδόσεων αγαθών και συνδεόµενων
υπηρεσιών (χωρίς Φ.Π.Α.) προς άλλα Κράτη µέλη
Ολική αξία όλων των αποκτήσεων και συνδεόµενων υπηρεσιών
(χωρίς ΦΠΑ) από άλλα Κράτη µέλη

12.3. Σε ποια φορολογική περίοδο υποχρεούµαι να αποδώσω λογαριασµό για
Φ.Π.Α. για τις αποκτήσεις µου;
Οφείλετε να αποδώσετε λογαριασµό για το οφειλόµενο ποσό Φ.Π.Α. για την περίοδο
εντός της οποίας ο φόρος καθίσταται οφειλόµενος (βλ παράγραφο 4.2) και
τηρουµένων των συνηθισµένων κανόνων για διεκδίκηση του φόρου εισροών (βλ.
Παράγραφο 1.11), µπορείτε να µεταχειριστείτε αυτό το ποσό ως φόρο εισροών στην
ίδια φορολογική δήλωση.
12.4. Πως αποφασίζω σε ποια περίοδο καθίσταται οφειλόµενος ο φόρος επί των
αποκτήσεων;
Ο φόρος επί των αποκτήσεων καθίσταται οφειλόµενος στην περίοδο εντός της οποίας
επέρχεται το φορολογικό σηµείο (χρόνος απόκτησης). Περισσότερες πληροφορίες
για το θέµα αυτό στην παράγραφο 4.3.
12.5. Ποια αρχεία οφείλω να τηρώ έτσι ώστε να αποδίδω λογαριασµό για τις
αποκτήσεις;
Αν αγοράζετε αγαθά από εµπορευόµενους εγγεγραµµένους σε άλλο Κράτος µέλος
οφείλετε, να τηρείτε, εκτός από τα συνηθισµένα αρχεία για σκοπούς Φ.ΠΑ., τα
ακόλουθα αρχεία—
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--Τιµολόγια Φ.Π.Α. που εκδίδονται προς εσάς από προµηθευτές σε άλλο Κράτος
µέλος
--έγγραφα που σχετίζονται µε αγαθά που αποκτώνται από εσάς από άλλο Κράτος
µέλος
--έγγραφα που σχετίζονται µε αγαθά που αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε άλλα
Κράτη µέλη (όπως για παράδειγµα έγγραφα αποστολής των αγαθών)
--αντίγραφα των συµπληρωµένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και
--αντίγραφα των δηλώσεων Intrastat (όταν απαιτείται η υποβολή τους).
12.6. Οφείλω να καταχωρώ τον οφειλόµενο φόρο επί των αποκτήσεων µου στο
λογαριασµό Φ.Π.Α.;
Υποχρεούστε να υπολογίσετε το οφειλόµενο ποσό Φ.ΠΑ. επί αποκτήσεων αγαθών
από άλλα Κράτη µέλη (βλ. Μέρος 4) και να καταχωρήσετε το συνολικό ποσό στο
µερίδιο του «καταβλητέο Φ.Π.Α.» του λογαριασµού Φ.Π.Α. κάτω από τον τίτλο
«Φ.Π.Α. που οφείλεται επί των αποκτήσεων».
Αφαιρείτε ακολούθως το Φ.Π.Α. που οφείλεται επί των αποκτήσεων ως φόρο
εισροών καταχωρώντας το ποσό αυτό κάτω από το µερίδιο του «επιτρεπόµενου
ΦΠΑ» του λογαριασµού ΦΠΑ κάτω από τον τίτλο «Φ.Π.Α. εκπιπτόµενο επί
αποκτήσεων», µε βάση τους συνηθισµένους κανόνες για διεκδίκηση φόρου εισροών
(βλ. παράγραφο 1.11).
12.7. Οφείλω να τηρώ αρχείο προσωρινών µετακινήσεων προς και από άλλα
Κράτη µέλη;
Αν είστε εγγεγραµµένο πρόσωπο και µετακινείτε αγαθά, ή λαµβάνετε αγαθά από
άλλα Κράτη µέλη επί προσωρινής βάσης, τότε οφείλετε—
--να τηρείτε αρχείο προσωρινών µετακινήσεων αγαθών. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη
µορφή για την τήρηση του αρχείου αλλά πρέπει να είναι διαθέσιµο για όλα τα αγαθά
που µετακινούνται από και προς τη ∆ηµοκρατία και να περιέχει τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο 12.8 πιο κάτω
--να περιλάβετε στο αρχείο όλα τα αγαθά που µετακινούνται µεταξύ της
∆ηµοκρατίας και άλλων Κρατών µελών αν θα επιστραφούν εντός περιόδου δύο ετών
µετά την πρώτη µετακίνηση τους ή παραλαβή τους. Προτείνεται επίσης όπως
περιλαµβάνετε στο αρχείο αυτό οποιαδήποτε άλλα αγαθά για τα οποία δεν είστε
βέβαιος για την ηµεροµηνία επιστροφής τους.
12.8. Ποιες πληροφορίες οφείλω να καταχωρώ όταν αποστέλλω αγαθά σε, ή
παραλαµβάνω αγαθά από άλλο Κράτος µέλος;
Οφείλετε να καταχωρείτε τα ακόλουθα στο αρχείο προσωρινών µετακινήσεων:
--την ηµεροµηνία της µετακίνησης των αγαθών
--την ηµεροµηνία της παραλαβής των αγαθών
--περιγραφή των αγαθών
--περιγραφή της εργασίας που εκτελείται επί των αγαθών (πχ επεξεργασία)
--την αντιπαροχή για την παράδοση των αγαθών
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--την αντιπαροχή για την παροχή οποιασδήποτε µεταποίησης, εργασίας ή άλλης
λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών σε άλλο Κράτος µέλος, αν εφαρµόζεται.
12.9. Ποιες πληροφορίες οφείλω να καταχωρώ όταν παραλαµβάνω αγαθά από
άλλο Κράτος µέλος επί προσωρινής βάσης;
Οφείλετε να τηρείτε τα ακόλουθα στοιχεία στο αρχείο προσωρινών µετακινήσεων:
--την ηµεροµηνία άφιξης των αγαθών
--την ηµεροµηνία επιστροφής των αγαθών
--επαρκή περιγραφή για αναγνώριση των αγαθών
--το λόγο για τη µετακίνηση (για παράδειγµα επεξεργασία)
--την αντιπαροχή για την παροχή οποιασδήποτε µεταποίησης, εργασίας ή άλλης
λειτουργίας που εκτελείται επί των αγαθών στη ∆ηµοκρατία , αν εφαρµόζεται.
12.10. Πότε οφείλω να εκδώσω τιµολόγιο Φ.Π.Α. ;
Οφείλετε να εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. εντός 30 ηµερών από την πραγµατοποίηση
οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα:
--παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπόκειται στον
κανονικό
συντελεστή Φ.Π.Α. σε εγγεγραµµένο πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία.
--παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, άλλης από εξαιρούµενη, σε πρόσωπο σε
άλλο Κράτος µέλος
--παράδοσης αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε µη εγγεγραµµένο πρόσωπο σε άλλο
Κράτος µέλος (όπως σε δηµόσια αρχή, φιλανθρωπικό ίδρυµα ή µη εγγεγραµµένη
επιχείρηση)
--πωλήσεων από απόσταση (για παράδειγµα πωλήσεις από καταλόγους) σε µη
εγγεγραµµένα πρόσωπα σε άλλα Κράτη µέλη
--παραδόσεων καινούριων µεταφορικών µέσων (µηχανοκίνητα χερσαία οχήµατα,
πλοία ή αεροσκάφη) σε πρόσωπα σε άλλα Κράτη µέλη
--προκαταβολής από πελάτη σας σε άλλο Κράτος µέλος.
12.11. Οφείλω πάντοτε να εκδίδω τιµολόγιο Φ.Π.Α. µε όλα τα στοιχεία σε
εγγεγραµµένο πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος;
Σε περίπτωση που εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος
οφείλετε να εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την
περί Φ.Π.Α. νοµοθεσία.
12.12. Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται σε τιµολόγιο Φ.Π.Α.;
Τα στοιχεία που απαιτούνται σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. είναι τα ακόλουθα:
-αναγνωριστικός αριθµός
-χρόνος της συναλλαγής ή την ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η πληρωµή
έναντι λογαριασµού
-ηµεροµηνία έκδοσης του εγγράφου
-όνοµα, διεύθυνση και αριθµός εγγραφής του προµηθευτή
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-το όνοµα και διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή
παρέχονται οι υπηρεσίες
-επαρκή περιγραφή για αναγνώριση των αγαθών που παραδίδονται ή των υπηρεσιών
που παρέχονται
-για κάθε περιγραφή, την ποσότητα των αγαθών, την τιµή µονάδας ή την έκταση των
υπηρεσιών, και το συντελεστή του Φ.Π.Α. και το πληρωτέο ποσό , χωρίς το Φ.Π.Α.
-το ακαθάριστο συνολικό πληρωτέο ποσό , χωρίς το Φ.Π.Α.
-το ποσοστό οποιασδήποτε έκπτωσης τοις µετρητοίς που προσφέρεται
-κάθε συντελεστή επιβλητέου Φ.Π.Α. και το ποσό του επιβλητέου Φ.Π.Α.,
εκφρασµένο σε λίρες Κύπρου, για κάθε τέτοιο συντελεστή
-το συνολικό ποσό του επιβλητέου Φ.Π.Α., εκφρασµένο σε λίρες Κύπρου
-σε περίπτωση που εφαρµόζεται το σχέδιο περιθωρίου που προβλέπεται στο άρθρο
41, αναφορά στο άρθρο αυτό
-όνοµα, διεύθυνση και αριθµό εγγραφής του αντιπροσώπου Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις
που ο Έφορος δίδει εντολή σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να διορίσει
αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 37 του Νόµου.
Αν πραγµατοποιείτε παραδόσεις σε πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος, στο τιµολόγιο
Φ.Π.Α. πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία:
--τα γράµµατα «CY» ως πρόθεµα στον αριθµό εγγραφής
--τον αριθµό εγγραφής, αν υπάρχει, του πελάτη στο άλλο Κράτος µέλος και ο οποίος
αριθµός εγγραφής περιέχει τον αλφαβητικό κώδικα του κράτους µέλους στο οποίο ο
πελάτης ανήκει
--στην περίπτωση καινούριου µεταφορικού µέσου, επαρκή περιγραφή για
αναγνώριση του ως τέτοιο.
12.13. Οφείλω πάντοτε να τιµολογώ σε κυπριακές λίρες;
Μπορείτε να τιµολογείτε σε οποιοδήποτε νόµισµα, περιλαµβανοµένου και του ευρώ,
όταν εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε παραδόσεις σε άλλα Κράτη µέλη του
µηδενικού συντελεστή, όταν ο πελάτης σας στο άλλο Κράτος µέλος είναι
εγγεγραµµένο για Φ.Π.Α. πρόσωπο και ο αριθµός εγγραφής του αναγράφεται στο
τιµολόγιο.
Όταν επιβάλλεται ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία (για παράδειγµα για πωλήσεις από
απόσταση) πρέπει να αναγράφεται στο τιµολόγιο η ισοτιµία σε κυπριακές λίρες για το
ποσό του Φ.Π.Α., αν υπάρχει, για κάθε συντελεστή.
Στην παράγραφο 5.4 αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε την τιµή
αγοράς συναλλάγµατος.
12.14. Ποίο είναι το αλφαβητικό πρόθεµα που περιλαµβάνεται στον αριθµό
εγγραφής και χρησιµοποιείται για αναγνώριση του Κράτους µέλους;
Κράτος µέλος
Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερµανία

Πρόθεµα
AT
BE
FR
DE

Κράτος µέλος
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Μάλτα
Ολλανδία

Πρόθεµα
LT
LU
MT
NL
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∆ανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία

DK
EL
EE
GB
IE
ES
IT
CY
LV

Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Φιλανδία

HU
PL
PT
SK
SL
SE
CZ
FI
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13. ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.
13.1. Τι καλύπτει αυτό το Μέρος του ενηµερωτικού εντύπου για το
ενδοκοινοτικού εµπορίου;
Το Μέρος αυτό περιέχει πληροφορίες για την τήρηση στοιχείων και υποβολή
δηλώσεων για –
--αγαθά που παραδίδονται για δοκιµές
--δείγµατα
--αγαθά για επιδιόρθωση ή επεξεργασία και επιστροφή.
13.2. Ποιες είναι υποχρεώσεις για καταχώρηση δηλώσεων για αγαθά που
παραδίδονται για δοκιµές (testing);
Είδος
Φορολογική Ανακεφαλαιωτικός ∆ήλωση
συναλλαγής
δήλωση
Πίνακας
INTRASTAT
Όχι
Όχι
Ναι
Αγαθά που
αποστέλλονται
σε άλλα Κράτη
µέλη για δοκιµή
και τα οποία
επιστρέφονται
ή
καταστρέφονται

Σηµειώσεις
Νοουµένου
ότι η
ιδιοκτησία
των αγαθών
δεν αλλάζει,
η µεταφορά
των αγαθών
αγνοείται
τόσο για
σκοπούς
παράδοσης
όσο και για
σκοπούς
απόκτησης

13.3. Ποιες είναι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για δείγµατα;
Είδος
συναλλαγής
Βιοµηχανικά
και εµπορικά
δείγµατα
αποστέλλονται
σε πελάτες ή
πιθανούς
πελάτες σε
άλλα Κράτη
µέλη. ∆εν
γίνεται
οποιαδήποτε
χρέωση για τα

Φορολογική
δήλωση
Όχι

Ανακεφαλαιωτικός ∆ήλωση
Σηµειώσεις
Πίνακας
INTRASTAT
Όχι
Όχι
Τα αγαθά
αυτά
αγνοούνται
τόσο για
σκοπούς
παράδοσης
όσο και για
σκοπούς
απόκτησης

44
προϊόντα αυτά
και δεν είναι
σε
εµπορεύσιµη
µορφή.
13.4. Ποιες είναι υποχρεώσεις για καταχώρηση στοιχείων για αγαθά που
αποστέλλονται για επιδιόρθωση ή επεξεργασία και επιστρέφονται;
Είδος
συναλλαγής
Αγαθά που
αποστέλλονται σε
άλλα Κράτη µέλη
για επιδιόρθωσηυποχρεώσεις για
καταχώρηση
στοιχείων από τον
ιδιοκτήτη

Φορολογική Ανακεφαλαιωτικ ∆ήλωση
Σηµειώσεις
δήλωση
ός Πίνακας
INTRASTAT
Όχι
Ναι- ως
Όχι-αλλά
αποστολή, η
οφείλετε να
αξία
τηρείτε αρχείο
βασίζεται
προσωρινών
στην αξία
µετακινήσεων
στην
αγαθών
ελεύθερη
αγορά των
αγαθών
Όχι
Ναι, ως
άφιξη, αξία µε
Ναι
Αγαθά που
βάση την αξία
επιστρέφουν στη Τετράγωνο 1στην
φόρος εκροών
∆ηµοκρατία από
ελεύθερη
Τετράγωνο 4τον ιδιοκτήτη
αγορά των
φόρος
τους µετά από
αγαθών
εισροών,
επιδιόρθωση σε
περιλαµβανοµ
σύµφωνα µε
άλλα Κράτη
ένης και της
τους
µέλητιµής του
συνηθισµένου
υποχρεώσεις για
συµβολαίου
ς κανόνες (βλ.
καταχώρηση
για την
στοιχείων από τον παράγραφο
επιδιόρθωση
1.11)
ιδιοκτήτη
Τετράγωνο 6αξία
τιµολογίου
Τετράγωνο 7αξία
τιµολογίου
Όχι
Αγαθά για
επιδιόρθωση τα
οποία
παραλαµβάνονται
στη ∆ηµοκρατία
από άλλο Κράτος
µέλοςυποχρεώσεις για
καταχώρηση
στοιχείων από τον

Όχι

Ναι, ως
άφιξη, αξία µε
βάση την αξία
των αγαθών
στην
ελεύθερη
αγορά
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επιδιορθωτή
Επιδιορθωµένα
αγαθά τα οποία
επιστρέφονται σε
πελάτες σε άλλα
Κράτη µέληυποχρεώσεις για
καταχώρηση
στοιχείων από τον
επιδιορθωτή

Τετράγωνο 6- Όχι
τιµολόγιο και
αξία
συµβολαίου
για υπηρεσία
επιδιόρθωσης

Ναι. Ως
αποστολή,
αξία µε βάση
την αξία των
αγαθών στην
ελεύθερη
αγορά
περιλαµβανοµένης και της
αξίας του
συµβολαίου
για την
επιδιόρθωση

Αγαθά που αποστέλλονται για επεξεργασία σε άλλο Κράτος µέλος και επιστρέφονται σε
εσάς στη ∆ηµοκρατία
Είδος
Φορολογική Ανακεφαλαιωτικός
∆ήλωση
Σηµειώσεις
Intrastat
συναλλαγής
δήλωση
Πίνακας
Η µεταφορά
Όχι
Ναι-ως
Όχι-αλλά
1. Υποχρεώσεις
αποστολή, των αγαθών
οφείλετε να
για καταχώρηση
δεν θεωρείται
αξία µε
στοιχείων από τον τηρείτε αρχείο
παράδοση για
βάση το
ιδιοκτήτη όταν οι των
σκοπούς
κόστος
προσωρινών
πρώτες ύλες
Φ.Π.Α.
των
µετακινήσεων
αποστέλλονται
αγαθών
στο πρόσωπο που αγαθών
θα διενεργήσει
την επεξεργασία
2. Υποχρεώσεις
για καταχώρηση
στοιχείων από τον
ιδιοκτήτη όταν
αγαθά
επιστρέφονται
από πρόσωπο από
Ε.Ε. που έχει
διενεργήσει την
επεξεργασία

Τετράγωνο 1- Όχι
φόρο εκροών
Τετράγωνο 4φόρο εισροών
µε βάση τους
συνηθισµένου
ς κανόνες (βλ
παράγραφο
1.11)
Τετράγωνο 6αξία
επεξεργασίας
Τετράγωνο 7αξία
επεξεργασίας

Ναι. Ως
άφιξη,
αξία µε
βάση το
κόστος
των
αγαθών
και το
κόστος
της
επεξεργασ
ίας

Ο Φ.Π.Α.
αποδίδεται επί
της αξίας της
επεξεργασίας
µε τη µέθοδο
της
αντίστροφης
χρέωσης

Αγαθά για επεξεργασία τα οποία λαµβάνονται από πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος και
επιστρέφονται απευθείας στον πελάτη στο ίδιο Κράτος µέλος
Είδος

Φορολογική

Ανακεφαλαιωτικός ∆ήλωση

Σηµειώσεις
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συναλλαγής
δήλωση
Όχι
1. Υποχρεώσεις
για καταχώρηση
στοιχείων από το
πρόσωπο που
διενεργεί την
επεξεργασία όταν
τα αγαθά
παραλαµβάνονται
από πελάτη στην
Ε.Ε.
2. Υποχρεώσεις
για καταχώρηση
στοιχείων του
προσώπου που
διενεργεί την
επεξεργασία όταν
τα αγαθά
επιστραφούν σε
πελάτες στην
Ε.Ε.

Πίνακας
Όχι

Όχι
Τετράγωνο
6-τιµολόγιο
και αξία
συµβολαίου
της
επεξεργασίας

Intrastat
Ναι-ως
άφιξη, η αξία
βασίζεται στο
κόστος των
αγαθών αν
είναι γνωστό
(διαφορετικά
στην αξία
στην
ελεύθερη
αγορά)
Ναι-ως
αποστολή,
αξία µε βάση
το κόστος
των αγαθών
αν είναι
γνωστή
8διαφορετικά,
αξία στην
ελεύθερη
αγορά και
κόστος
επεξεργασίας

Η παραλαβή
των αγαθών
δεν θεωρείται
απόκτηση

Θεωρείται ότι
υπάρχει
παροχή
υπηρεσιών
επεξεργασίας.
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14. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ
14.1 Ποιον αφορά το Μέρος αυτό του ενηµερωτικού εντύπου;
Το Μέρος αυτό αφορά εµπορευόµενους οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι για Φ.Π.Α. στη
∆ηµοκρατία και οι οποίοι πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών σε εµπορευόµενους
εγγεγραµµένους σε άλλα Κράτη µέλη. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε
στο ενηµερωτικό έντυπο «VIES-Οδηγός για τους εµπορευόµενους».
14.2. Υποβάλλονται σε όλα τα Κράτη µέλη Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες;
Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται από εγγεγραµµένα πρόσωπα σε όλα τα
Κράτη µέλη. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, σε ορισµένα Κράτη µέλη, πιθανόν να
φέρουν διαφορετική ονοµασία. ∆είγµα του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα επισυνάπτεται
σε αυτό το ενηµερωτικό έντυπο.
14.3. Γιατί είναι υποχρεωτική η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
Όλοι οι εµπορευόµενοι εγγεγραµµένοι για Φ.Π.Α. έχουν υποχρέωση να υποβάλουν
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για τις παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιούν στην Ε.Ε.
Οι πληροφορίες που καταγράφονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
χρησιµοποιούνται στη ∆ηµοκρατία και σε άλλα Κράτη µέλη για να διασφαλίσουν ότι
ο Φ.Π.Α. έχει ορθά αποδοθεί. Είναι προϋπόθεση για την επιβολή του µηδενικού
συντελεστή στις παραδόσεις προς εµπορευόµενους άλλων κρατών µελών, ότι θα
έχετε στην κατοχή σας έγκυρο αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α. του πελάτη σας στην Ε.Ε.
14.4.Ποιος οφείλει να συµπληρώσει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Οφείλετε να συµπληρώσετε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αν-- πραγµατοποιείτε παραδόσεις αγαθών σε εµπορευόµενο εγγεγραµµένο για Φ.Π.Α.
σε άλλο Κράτος µέλος
-- πραγµατοποιείτε µεταφορά δικών σας αγαθών σε άλλο Κράτος µέλος (βλ Μέρος 3
του ενηµερωτικού εντύπου)
--είστε το ενδιάµεσο µέρος σε τριγωνικές συναλλαγές µεταξύ εγγεγραµµένων για
Φ.Π.Α. εµπορευοµένων σε άλλα Κράτη µέλη (βλ. Μέρος 9).
14.5.Πως µπορώ να προµηθευτώ τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας θα σας αποστέλλεται ταχυδροµικώς από την
Υπηρεσία Φ.Π.Α. Αν τυχόν έχετε απολέσει τον Ανακεφαλαιωτικό σας Πίνακα ή δεν
τον έχετε παραλάβει, µπορείτε να τον προµηθευτείτε από το αρµόδιο Επαρχιακό
γραφείο Φ.Π.Α.
14.6. Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο;
Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. διαθέτει πληροφορίες για όλα τα θέµατα που αφορούν το Φ.Π.Α.
στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce.
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14.7. Πόσο συχνά υποβάλλεται ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας;
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υποβάλλεται για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο.
14.8. Μπορώ να υποβάλω αίτηµα για αλλαγή της φορολογικής µου περιόδου έτσι
ώστε να συµπίπτει µε την υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. µπορεί να τροποποιήσει τις φορολογικές σας περιόδους έτσι
ώστε να συµπίπτουν µε τις περιόδους υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού σας Πίνακα.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηµα για αλλαγή των φορολογικών σας περιόδων στον
Έφορο Φ.Π.Α., Υπηρεσία Φ.Π.Α. ,1471 Λευκωσία.
14.9. Ποια είναι η προθεσµία για υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα;
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υποβάλλεται µέχρι τη δέκατη ηµέρα µετά το τέλος του
µήνα που ακολουθεί το τέλος του ηµερολογιακού τριµήνου µε το οποίο σχετίζεται ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
14.10. Ποιες πληροφορίες οφείλω να καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα;
Οφείλετε να καταχωρήσετε µεταξύ άλλων τις ακόλουθες πληροφορίες στο
κατάλληλο µέρος του εντύπου•
•
•
•

Το πρόθεµα του Κράτους µέλους του πελάτη
Τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ του πελάτη σας
Τη συνολική αξία παραδόσεων σε κυπριακές λίρες
Τη συνολική για τριγωνικές συναλλαγές

14.11.Μπορώ να υποβάλω τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα σε απλό χαρτί;
∆εν µπορείτε να υποβάλλετε τον Ανακεφαλαιωτικό σας Πίνακα σε απλό χαρτί ή σε
οποιοδήποτε άλλο έντυπο εκτός από αυτό που σας αποστέλλει η Υπηρεσία Φ.Π.Α.
στο οποίο θα υπάρχουν προτυπωµένα τα στοιχεία της επιχείρησης σας.
14.12. Που µπορώ να βρω πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;

του

Για πληροφορίες σχετικά µε για την ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα µπορείτε να επικοινωνήστε µε τον Τοµέα VIMA της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.
14.13. Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις σχετικά µε την υποβολή του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
Αν παραλείψετε να υποβάλετε τον Ανακεφαλαιωτικό σας Πίνακα µέχρι την
καθορισµένη ηµεροµηνία, θα υπόκεισθε σε χρηµατική επιβάρυνση τριάντα λιρών
(£30) για κάθε µήνα που διαρκεί η παράλειψη και µέχρι περίοδο τριών µηνών. Αν η
παράλειψη συνεχιστεί τότε µπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη µε ποινή µέχρι £1500.
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Επιπρόσθετα, αν υποβάλλετε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο οποίος περιέχει ελλείψεις ή
ανακρίβειες, τότε θα υπόκεισθε σε χρηµατική επιβάρυνση τριάντα λιρών (£30), εκτός
αν υποβάλετε ∆ιορθωτικό Πίνακα εντός δύο µηνών από το τέλος του ηµερολογιακού
τριµήνου στο οποίο αφορά ο εν λόγω Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
14.14. Πώς µπορώ να αποφύγω οποιαδήποτε λάθη στον Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα;
Όταν συµπληρώνετε τον Ανακεφαλαιωτικό σας Πίνακα, να βεβαιώνεστε ότι—
--το πρόθεµα της χώρας και ο αριθµός του πελάτη σας είναι ορθά και έγκυρα
ανάλογα µε τη χώρα Κράτος µέλος εγγραφής του (βλ παράγραφο 12.14)
--η αξία των παραδόσεων είναι εκφρασµένη σε κυπριακές λίρες
--αθροίζετε όλες τις παραδόσεις αγαθών σε πελάτες σας- προβαίνετε σε µία
καταχώρηση για κάθε πελάτη για κάθε τριµηνία—εκτός στην περίπτωση που είστε ο
ενδιάµεσος προµηθευτής σε τριγωνική συναλλαγή. Στην περίπτωση αυτή οφείλετε να
προβείτε σε ξεχωριστή καταχώρηση για κάθε παράδοση.
Να µην καταχωρείτε στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα--- παροχές υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι σχετικές µε παραδόσεις αγαθών σε άλλα
Κράτη µέλη
--πληροφορίες για οποιεσδήποτε χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. (βλ παράγραφο
1.5 αυτού του ενηµερωτικού εντύπου)
--αριθµούς εγγραφής πελάτων σας για τους οποίους δεν είστε βέβαιοι ότι είναι ορθοί.
Να ελέγχονται προηγουµένως.
14.15. Μπορεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας να υποβληθεί από αντιπρόσωπο
µου;
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο αντιπρόσωπο για να ενεργήσει εκ µέρους σαςαλλά να θυµάστε ότι την νοµική ευθύνη για την ακρίβεια και την έγκαιρη υποβολή
του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα τη φέρετε εσείς.
14.16. Υποχρεούµαι να υποβάλω Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα όταν οι µοναδικές
παραδόσεις που πραγµατοποιώ στην Ε.Ε. αφορούν τριγωνικές συναλλαγές;
Αν οι µοναδικές παραδόσεις σας προς την Ε.Ε. αφορούν τριγωνικές συναλλαγές
εξακολουθείτε να έχετε την υποχρέωση να υποβάλετε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
14.17. Αν παραδίδω αγαθά χωρίς αντιπαροχή σε άλλο Κράτος µέλος,
περιλαµβάνω την παράδοση αυτή στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Έστω και όταν παραδίδετε αγαθά σε άλλο Κράτος µέλος χωρίς αντιπαροχή,
θεωρείται ότι πραγµατοποιείτε παράδοση αγαθών και οφείλετε να την περιλάβετε
στον Ανακεφαλαιωτικό σας Πίνακα. Η αξία η οποία καταχωρείται είναι το κόστος
των αγαθών σε εσάς. ∆είγµατα ή δώρα να παραλείπονται από τον Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα αν ικανοποιούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 21 και 22
του Γενικού Οδηγού Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ενηµερωτικό Έντυπο 10)
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14.18. Πως µεταχειρίζοµαι τις πωλήσεις από απόσταση;
Μην καταχωρήσετε στον Ανακεφαλαιωτικό σας Πίνακα παραδόσεις αγαθών σε
πελάτες σε άλλα Κράτη µέλη, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι για Φ.Π.Α. όταν
είστε υπεύθυνοι για τη µεταφορά των αγαθών, δηλαδή πραγµατοποιείτε Πωλήσεις
από Απόσταση (Μέρος 15 πιο κάτω).
14.19. Υποχρεούµαι να καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προσωρινές
µετακινήσεις σε άλλα Κράτη µέλη, αγαθών που ανήκουν στην επιχείρηση µου;
Όχι, εκτός αν αλλάξουν οι όροι κάτω από τους οποίους τα αγαθά µετακινούνται
προσωρινά (βλ. Μέρος 7 του παρόντος ενηµερωτικού εντύπου).
14.20. Πως αποδίδω λογαριασµό για πιστωτικές σηµειώσεις;
Αφαιρέστε την αξία των πιστωτικών σηµειώσεων από την αξία των παραδόσεων που
πραγµατοποιείτε στους πελάτες σας. Αν η αξία των πιστωτικών σηµειώσεων
υπερβαίνει την αξία των παραδόσεων τότε να καταχωρήσετε µε αρνητικό πρόσιµο
Πχ.-1000.
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15. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
15.1.Ποια είναι η έννοια του όρου «πωλήσεις από απόσταση»;
Πωλήσεις από απόσταση είναι οι παραδόσεις αγαθών από ένα υποκείµενο στο φόρο
πρόσωπο σε ένα Κράτος µέλος σε πελάτη σε άλλο Κράτος µέλος, ο οποίος δεν είναι
εγγεγραµµένος και ούτε οφείλει να εγγραφεί για Φ.Π.Α. Στην περίπτωση των
πωλήσεων από απόσταση ο προµηθευτής αναλαµβάνει και την ευθύνη για τη
µεταφορά των αγαθών. Οι πελάτες είναι µη υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα και
µπορεί να είναι ιδιώτες, δηµόσιοι οργανισµοί, φιλανθρωπικά ιδρύµατα και
επιχειρήσεις τα οποία δεν είναι εγγεγραµµένα, είτε λόγω του ότι ο κύκλος εργασιών
τους δεν υπερβαίνει το όριο εγγραφής είτε διότι οι δραστηριότητες τους είναι
αποκλειστικά εξαιρούµενες. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα πωλήσεων από
απόσταση είναι οι παραγγελίες προϊόντων από καταλόγους ή µέσω του διαδικτύου.
15.2. Πως µεταχειρίζοµαι το Φ.Π.Α. όταν πραγµατοποιώ πωλήσεις από
απόσταση από τη ∆ηµοκρατία σε άλλες χώρες Κράτη µέλη;
Όταν είστε εγγεγραµµένος στη ∆ηµοκρατία και πραγµατοποιείτε πωλήσεις από
απόσταση σε άλλο Κράτος µέλος οφείλετε να επιβάλετε Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία,
µέχρι να υπερβεί η αξία των πωλήσεων σας σε εκείνο το Κράτος µέλος το όριο
εγγραφής που ισχύει εκεί. Όταν η αξία των πωλήσεων σας υπερβεί εκείνο το όριο, θα
έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε και σε εκείνο το Κράτος µέλος.
15.3. Ποια είναι τα όρια για πωλήσεις από απόσταση που ισχύουν σε κάθε
Κράτος µέλος;
Το κάθε Κράτος µέλος θέτει τα δικά του όρια για πωλήσεις από απόσταση. Για
πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τις φορολογικές αρχές του κράτους
µέλους προορισµού των αγαθών.
15.4. Τι γίνεται στην περίπτωση που πραγµατοποιώ πωλήσεις από απόσταση
αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης;
Αν πραγµατοποιείτε πωλήσεις αγαθών από απόσταση σε άλλο Κράτος µέλος, τα
οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα έχετε υποχρέωση να
εγγραφείτε και να αποδίδετε Φ.Π.Α. σε εκείνη τη χώρα, ανεξάρτητα από την αξία
τους. Οι κανόνες για παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης σε εγγεγραµµένα για Φ.Π.Α. πρόσωπα είναι διαφορετικοί.
15.5. Οφείλω να τηρώ αρχείο των πωλήσεων µου από απόσταση για κάθε
Κράτος µέλος;
Οφείλετε να τηρείτε ξεχωριστό αρχείο για τις πωλήσεις από απόσταση για κάθε
Κράτος µέλος. Με τον τρόπο αυτό θα µπορείτε να διαπιστώσετε κατά πόσο έχει
προκύψει υποχρέωση σας για εγγραφή σε οποιοδήποτε Κράτος µέλος.
15.6. Υποχρεούµαι να ορίσω αντιπρόσωπο για να ενεργεί εκ µέρους µου σε
οποιοδήποτε Κράτος µέλος;
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Το θέµα αυτό εξαρτάται από τις φορολογικές αρχές κάθε Κράτους µέλους.
15.7. Μπορώ να επιλέξω να αποδίδω λογαριασµό για Φ.Π.Α. στο Κράτος µέλος
στο οποίο αποστέλλω τα αγαθά;
Μπορείτε να επιλέξετε να αποδίδετε Φ.Π.Α. στο Κράτος µέλος προορισµού των
αγαθών , µε την εγγραφή σας σε εκείνη τη χώρα, ανεξάρτητα από το ύψος των
πωλήσεων σας σε εκείνη τη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειάζεται να αποδίδετε
λογαριασµό στο Κράτος µέλος όπου ασκήσατε την επιλογή σας πριν να υπερβείτε το
όριο για πωλήσεις από απόσταση που ισχύει σε εκείνο το Κράτος µέλος.
15.8. Τι πρέπει να κάνω αν ασκήσω αυτή την επιλογή;
Αν αποφασίσετε να ασκήσετε αυτή την επιλογή σε άλλο Κράτος µέλος οφείλετε--να ειδοποιήσετε γραπτώς τον Έφορο ΦΠΑ για την άσκηση της επιλογής
--να παρουσιάσετε στο Κράτος µέλος στο οποίο εγγράφεστε αποδεικτικά στοιχεία ότι
έχετε ειδοποιήσει τον Έφορο ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία για την άσκηση της επιλογής σας
--να ειδοποιήσετε εκείνο το Κράτος µέλος τουλάχιστον τριάντα (30) µέρες πριν την
πραγµατοποίηση της πρώτης συναλλαγής
--να εγγραφείτε σε εκείνο το Κράτος µέλος από την ηµεροµηνία της πρώτης
συναλλαγής σας εκεί
--να συµµορφώνεστε µε τους κανόνες που αφορούν το Φ.Π.Α. σε εκείνη τη χώρα.
15.9. Πότε µπορώ να αποσύρω αυτή την επιλογή.
Όταν επιλέξετε να αποδίδετε λογαριασµό για Φ.ΠΑ. σε άλλο Κράτος µέλος, δεν θα
επιβάλλετε Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία. Συνήθως θα έχετε την υποχρέωση να
παραµείνετε εγγεγραµµένος στο Κράτος µέλος της επιλογής σας για περίοδο δύο
ετών από την πρώτη συναλλαγή που έχετε πραγµατοποιήσει µετά την άσκηση της
επιλογής σας. Αν αργότερα αποφασίσετε να αποσύρετε την επιλογή σας, οφείλετε να
ειδοποιήσετε γραπτώς το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α., τουλάχιστον 30
ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση συναλλαγής που θα φορολογηθεί στη ∆ηµοκρατία.
15.10. Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ αν απαιτείται να εγγραφώ για
σκοπούς Φ.ΠΑ. σε άλλο Κράτος µέλος;
Οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την εγγραφή είναι διαφορετικές για κάθε Κράτος
µέλος. Αν οφείλετε να εγγραφείτε για σκοπούς Φ.Π.Α. σε άλλο Κράτος µέλος,
οφείλετε να ειδοποιήσετε τις αρµόδιες αρχές σε εκείνο το Κράτος µέλος. Η ευθύνη
για εγγραφή και απόδοση του φόρο στην αρµόδια αρχή στο κατάλληλο Κράτος µέλος
είναι δική σας.
15.11. Πως εφαρµόζονται οι διατάξεις για πωλήσεις από απόσταση σε µέλη
συγκροτήµατος εταιρειών;
Η εγγραφή συγκροτήµατος εταιρειών είναι η διευθέτηση µε βάση την οποία δύο ή
περισσότερα νοµικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, µπορούν να
αποδίδουν λογαριασµό για Φ.Π.Α. κάτω από τον ίδιο αριθµό εγγραφής Φ.Π.Α.
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Παρ´όλο ότι κάθε µέλος του συγκροτήµατος διατηρεί τη νοµική του υπόσταση
εντούτοις θεωρείται ως ένα υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία
(Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο ενηµερωτικό έντυπο 5 µε τίτλο:
«Εγγραφή Συγκροτηµάτων Εταιρειών».
Κάθε µέλος του συγκροτήµατος οφείλει να παρακολουθεί τις πωλήσεις από
απόσταση τις οποίες πραγµατοποιεί σε κάθε Κράτος µέλος. Όταν η αξία αυτών των
συναλλαγών υπερβεί το όριο για πωλήσεις από απόσταση που επιτρέπει το κάθε
Κράτος µέλος, τότε εκείνο το µέλος του συγκροτήµατος καθίσταται υπόχρεο να
εγγραφεί στο Κράτος µέλος στο οποίο έχει υπερβεί το όριο για πωλήσεις από
απόσταση.
Μέλος συγκροτήµατος εταιρειών έχει επίσης το δικαίωµα να ασκήσει την επιλογή για
φορολόγηση των συναλλαγών του σε άλλο Κράτος µέλος ακόµη και αν δεν υπερβεί
το όριο σε εκείνο το Κράτος µέλος.
15.12.Σε ποιες ενέργειες οφείλω να προβώ όταν πραγµατοποιώ πωλήσεις από
απόσταση στη ∆ηµοκρατία;
Αν η αξία αυτών των πωλήσεων σας υπερβεί το ετήσιο όριο για πωλήσεις από
απόσταση (£20000), οφείλετε να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία. Σε
αυτή την περίπτωση οφείλετε να επιβάλλετε Κυπριακό Φ.Π.Α. στις πωλήσεις σας και
να αποδίδετε ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία. Εξαίρεση αποτελούν τα αγαθά τα οποία
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και πωλούνται σε µη υποκείµενα στο
φόρο πρόσωπα.
15.13.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αναφορικά µε την καταχώρηση στοιχείων για
πωλήσεις από απόσταση;
Είδος
συναλλαγής
Αγαθά τα
οποία
αποστέλλονται
από τη
∆ηµοκρατία
σε µη
εγγεγραµµένα
πρόσωπα ή
ιδιώτες σε
άλλο Κράτος
µέλος
(πωλήσεις από
απόσταση) αν
δεν υπερβούν
το όριο για
πωλήσεις από
απόσταση που
έχει καθορίσει
εκείνο το

Φορολογική Ανακεφαλαιωτικός
∆ήλωση
Πίνακας
Τετράγωνο Όχι
1φόρο
εκροών
Τετράγωνο
6αξία
τιµολογίου/
συµβολαίου

∆ήλωση
Intrastat
Όχι

Σηµειώσεις
Η
συναλλαγή
θεωρείται
συναλλαγή που
πραγµατοποιείται
στη ∆ηµοκρατία
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Κράτος µέλος
Αγαθά τα
οποία
αποστέλλονται
από
προµηθευτή
στην Ε.Ε. σε
µη
εγγεγραµµένο
πρόσωπο ή
ιδιώτη στη
∆ηµοκρατία
(πωλήσεις από
απόσταση) αν
ο προµηθευτής
υπερβαίνει το
όριο για
πωλήσεις από
απόσταση στη
∆ηµοκρατία.

Τετράγωνο
1-φόρος
εκροών
Τετράγωνο
6-αξία
τιµολογίου/
συµβολαίου

Όχι

Αποτελεί
Ναι-ως
άφιξη, αξία συναλλαγή εντός
της ∆ηµοκρατίας
τιµολογίου/
συµβολαίου
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16.

∆ήλωση INTRASTAT

16.1. Τι είναι η δήλωση INTRASTAT;
Το σύστηµα INTRASTAT είναι το σύστηµα συλλογής στατιστικών στοιχείων στο
εµπόριο µεταξύ Κρατών µελών. Η δήλωση INTRASTAT αντικαθιστά τα τελωνειακά
έγγραφα ως πηγή στατιστικών εµπορίου µεταξύ Κρατών µελών. Εφαρµόζεται σε όλα
τα Κράτη µέλη της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστηµα «INTRASTATΟδηγός για τους εµπορευόµενους.»
16.2 Περιλαµβάνονται οποιεσδήποτε παροχές
INTRASTAT;

υπηρεσιών

στην

δήλωση

Οι παροχές υπηρεσιών εξαιρούνται από την δήλωση INTRASTAT εκτός όταν
αφορούν χρεώσεις όπως φορτίο και ασφάλιση τα οποία προβλέπονται στο συµβόλαιο
που διέπει την αποστολή των αγαθών.
16.3. Πως γίνεται η συλλογή στατιστικών INTRASTAT;
Οι στατιστικές, INTRASTAT που αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο προέρχονται
από τα συνολικά ποσά των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών που
δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων και από τις δηλώσεις
INTRASTAT (πάνω από συγκεκριµένο όριο).
16.4. Πως δηλώνεται η αξία των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ Κρατών µελών
στις φορολογικές δηλώσεις;
Όλες οι εγγεγραµµένες για σκοπούς Φ.Π.Α. επιχειρήσεις οφείλουν να συµπληρώσουν
δύο τετράγωνα στις φορολογικές τους δηλώσεις , δηλώνοντας τη συνολική αξία των
αγαθών που παραδίδουν σε άλλα Κράτη µέλη και τη συνολική αξία των αγαθών τα
οποία αποκτούν από άλλα Κράτη µέλη.
16.5. Ποιες επιχειρήσεις συµπληρώνουν δηλώσεις INTRASTAT;
Εκείνες οι επιχειρήσεις των οποίων η αξία εµπορίας αγαθών µε άλλα Κράτη µέλη
υπερβαίνει τα όρια για υποβολή δήλωσης INTRASTAT είτε για αφίξεις είτε
αποστολές αγαθών οφείλει να συµπληρώνει τη δήλωση INTRASTAT κάθε µήνα
(Περισσότερες πληροφορίες στο ενηµερωτικό έντυπο «INTRASTAT –Οδηγός για
τους εµπορευόµενους»)
16.6. Πως γίνεται η περιγραφή αγαθών τα οποία παραλαµβάνονται στη
∆ηµοκρατία από άλλο Κράτος µέλος και αγαθών τα οποία αποστέλλονται σε
άλλο Κράτος µέλος για σκοπούς INTRASTAT;
Για σκοπούς Intrastat, αγαθά τα οποία λαµβάνονται στη ∆ηµοκρατία αποκαλούνται
αφίξεις και αγαθά τα οποία αποστέλλονται σε άλλο Κράτος µέλος από τη ∆ηµοκρατία
αποκαλούνται αποστολές. Αυτό συµβαίνει λόγω του ότι το σύστηµα Intrastat έχει
αναπτυχθεί ξεχωριστά από το σύστηµα του Φ.Π.Α. και υπάρχουν διαφορές στις
συναλλαγές που καλύπτονται από το κάθε σύστηµα.
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16. 7.Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων INTRASTAT
Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε τις δηλώσεις INTRASTAT ηλεκτρονικά, να
επικοινωνήσετε µε τον Τοµέα VIMA της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., Υπουργείο
Οικονοµικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vima@vat.mof.gov.cy.

