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Απόκτηση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει το κοινό ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικό όσον αφορά απόκτηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων απευθείας 
από το Ηνωμένο Βασίλειο.   
 
Έχει διαπιστωθεί ότι διαφημίζονται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (και 
αλλού) αυτοκίνητα πολυτελείας σε πολύ ελκυστικές τιμές από εταιρείες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ή/και στη Κύπρο όπου υπόσχονται παράδοση στην Κύπρο 
σε ιδιώτες αγοραστές.  
  
Το Τμήμα Φορολογίας σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο εξετάζει περιπτώσεις εταιρειών που έχουν προχωρήσει σε 
παραδόσεις αυτοκινήτων σε μεγάλο αριθμό ιδιωτών αγοραστών στην Κύπρο 
για τις οποίες υπάρχει σοβαρή ένδειξη αποφυγής καταβολής Φ.Π.Α. στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (αλλά και στην Κύπρο σε ορισμένες περιπτώσεις).  
 
Τα τιμολόγια από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει στην περιγραφή τους να 
διευκρινίζουν κατά πόσο αυτά αφορούν:   

 Margin Cars: Τιμολόγια που αφορούν αυτοκίνητα περιθωρίου κέρδους 

όπου αναγράφεται επί του τιμολογίου το λεκτικό “this is a margin car, no 

VAT has been claimed or will be reclaimed” (ή παρόμοιο λεκτικό), και η 

τιμή που αναγράφεται είναι ΜΙΑ και περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α. (δεν 

γίνεται διαχωρισμός σε αξία και Φ.Π.Α.) 

 Qualifying Cars: Τα τιμολόγια που αφορούν αυτοκίνητα που δεν είναι 

περιθωρίου κέρδους. Επιβάλλεται κανονικά Φ.Π.Α. στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και υπάρχει ανάλυση του Φ.Π.Α. (αξία + Φ.Π.Α., συνολική τιμή) 

Με βάση τα πιο πάνω καλούνται οι ιδιώτες αγοραστές να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί αναφορικά με το τιμολόγιο που λαμβάνουν για την όποια αγορά 
μεταχειρισμένου αυτοκίνητου προβαίνουν, και να μην αποδέχονται τιμολόγια με 
ελλιπή στοιχεία ή ασάφειες όσο αφορά τη κατηγορία (margin ή qualifying) του  
αυτοκίνητου. 
  
Τονίζεται ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθούν εμπλεκόμενοι σε 
διερεύνηση διάπραξης ποινικών αδικημάτων στη Κύπρο ή/και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
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