
 
 

 
  

 
   
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ  

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  
ΑΞΙΑΣ 
 

Ενηµερωτικό Έντυπο 10  
Νοέµβριος 2001 



 2 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 1.   Πως χρησιµοποιείται αυτή η έκδοση 
 2.   Περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια 
 3. Τροποποιήσεις  
 4.  Νοµοθεσία για το Φ.Π.Α.  
 
II. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
  5. Τι είναι ο Φ.Π.Α. 
  6.  Συντελεστές του φόρου 
  7.  Πως λειτουργεί ο Φ.Π.Α. 
  8.  Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 
  9.  Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
10.  Επιχειρηµατικές και µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
11. Τόπος της συναλλαγής 
12.  Εισαγωγές και εξαγωγές 
 
ΙΙΙ.  ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 
13. Φορολογητέα αξία 
14.  Μικτές συναλλαγές 
15.  Συσκευασία 
16.  Έξοδα αποστολής (ταχυδροµικά τέλη, συσκευασία  
       κ.λ.π.) 
17.  Ενοικιαγορά, πώληση υπο όρους και πώληση επι    
       πιστώσει 
18.  Ανταλλαγή επισκευασµένων αγαθών 
19.  Μεταχειρισµένα αγαθά 
20.  Αντιπραγµατισµός και µερική ανταλλαγή 
21.  ∆είγµατα 
22.  ∆ώρα 
23.  ∆ιάθεση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 
24.  Χρήση αγαθών/υπηρεσιών στην επιχείρηση σας 
25.  Ιδιωτική χρήση αγαθών και υπηρεσιών                     
26.  Απώλεια αγαθών 
27.  Αγαθά που πωλούνται προς εξόφληση χρέους 
28.  Τηλέφωνα µε κερµατοδέκτες και τηλεκάρτες 
29.  Χρεώσεις για ακυρώσεις, κατάσχεση     
       παρακαταθηκών και δικαιώµατα προκρατήσεων 
30.  Χρεώσεις για εξυπηρέτηση και φιλοδωρήµατα  
31.  Κρατικές αρχές, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, αρχές    
       τοπικής αυτοδιοίκησης, ξένες στρατιωτικές  
       δυνάµεις, διπλωµατικές αποστολές και διεθνείς οργανισµοί 
 
ΙV.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ   
                             
32.  Γενικά 
33.  Ποσό φόρου εισροών 
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34.   Εξαιρούµενες συναλλαγές και µερική εξαίρεση 
35.   Σχέδιο κεφαλαιουχικών αγαθών 
36.   Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες που δεν    
        χρησιµοποιούνται για την επιχείρηση σας 
37.   Εξοδα συντήρησης και ψυχαγωγίας του προσωπικού 
38.   Στέγαση 
39.  Φ.Π.Α. που πληρώθηκε για αγαθά που αποκτήθηκαν  
       και  υπηρεσίες που λήφθηκαν πριν την εγγραφή  
       στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
40.  Επιστροφές Φ.Π.Α. σε εµπορευόµενους άλλων χωρών 
 
V.   ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 
41.  Γενικά 
42.  Συνεχείς παροχές υπηρεσιών 
43.  Αγαθά που αποστέλλονται ή λαµβάνονται για έγκριση ή «για 

σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή για άλλους παρόµοιους   όρους 
44.  Άλλες περιπτώσεις 
45.  Αλλαγές των φορολογικών συντελεστών ή της φορολογικής 

µεταχείρισης 
 
VI.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α. 
 
46.  Γενικά      
47.  Στοιχεία που απαιτούνται σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α.  
48.  Εκδοση τιµολογίων σε ξένο νόµισµα 
49.  Εκδοση τιµολογίου για συναλλαγές που υπόκεινται στο  

  µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται από το φόρο 
50.  Τιµολόγια λιανοπωλητών 
51.  Προτιµολόγια 
52.  Αυτοτιµολόγηση και πιστοποιηµένες ως προς τη  
       γνησιότητα αποδείξεις 
53.  Υπολογισµός του Φ.Π.Α. στα τιµολόγια 
54.  Εκδοση τιµολογίου από ηλεκτρονικό υπολογιστή 
55.  Ηλεκτρονική µετάδοση τιµολογίων 
 
VII.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
56.   Πιστώσεις και ενδεχόµενες εκπτώσεις 
57.  Αντικατάσταση αγαθών που έχουν επιστραφεί 
58.  Αγαθά που πωλούνται για εξόφληση χρέους 
59.  Απαλλαγή για επισφαλή χρέη 

 
VIII. TΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
60.  Αρχεία 
61.  Σχέδιο απόδοσης µε βάση τα µετρητά   
62.  Τήρηση αντιγράφων των τιµολογίων Φ.Π.Α.  
63.  Καταγραφή των συναλλαγών που πραγµατοποιείτε  
        και υπολογισµός του φόρου εκροών σας 
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64.   Αρχείο των πιστώσεων που παραχωρείτε στους  
        πελάτες σας 
65.   Αποδεικτικά έγγραφα για το φόρο εισροών 
66.   Καταγραφή των παραδόσεων ή παροχών που λαµβάνετε και 
        υπολογισµός του φόρου εισροών σας 
67.  Αρχείο των πιστώσεων που σας παραχωρούν οι   
       προµηθευτές 
68.  ∆ιόρθωση λαθών σε τιµολόγια  Φ.Π.Α.  
69.  ∆ιόρθωση λαθών που έχουν γίνει σε προηγούµενες   
       φορολογικές δηλώσεις 
70.  Ο λογαριασµός Φ.Π.Α.  
71.   Απαιτήσεις για επιστροφή φόρου που καταβλήθηκε  
        αχρεώστητα  

 
IX.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
 
72.  Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.  
73.  Φορολογικές δηλώσεις 
74.  Συµπλήρωση φορολογικής δήλωσης 
75.  Καθορισµένη φορολογική περίοδος 
76.  Σχέδιο ετήσιας απόδοσης 
77.  Καθυστερηµένες, µη κατάλληλα συµπληρωµένες ή  
       λανθασµένες φορολογικές δηλώσεις 
78.  Ποσά µικρότερα από £1 
79.  Επιστροφές φόρου 
80.  Προκαταβολή του Φ.Π.Α. 
 
X.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
81.  Γενικά 
82.  Πως εµπλέκονται οι αντιπρόσωποι στο Φ.Π.Α.  
83.  Αντιπρόσωποι που ενεργούν στο όνοµα του  
       αντιπροσωπευόµενου 
84.  Αντιπρόσωποι που ενεργούν στο όνοµα τους 
85.  ∆ηµοπράτες 
86.  Εγγραφή 
87.  ∆ιευθετήσεις τιµολόγησης 
88.  Πληρωµή εξόδων εκ µέρους του   
       αντιπροσωπευόµενου για σκοπούς Φ.Π.Α. 
89.  Εξαγωγές 
 
XI.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 
 
90.  Αλλαγές πού συνεπάγονται ακύρωση της εγγραφής  
91.  Αλλαγές που συνεπάγονται τροποποίηση των  
       στοιχείων της εγγραφής  
92.  Μεταχείριση συγκροτήµατος εταιρειών  
93.  Εγγραφή επιχείρησης που ασκείται σε τµήµατα 
94.  Θάνατος, πτώχευση ή ανικανότητα 
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95.  Μεταβίβαση επιχείρησης ως δρώσα οικονοµική  
       µονάδα 
96.  Ακύρωση της εγγραφής λόγω µείωσης του κύκλου εργασιών 

 
XII.  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
97.   Τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας  

  Φ.Π.Α. 
98.   Επισκέψεις από λειτουργούς της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
99.   Συµβουλές σε θέµατα Φ.Π.Α. 
100. Σχέσεις µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
 
XIII.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
101.  Γενικά  
102.  Ενστάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών  
103.  Χρονικά όρια 
104.  Περισσότερες πληροφορίες 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α - Μηδενικός συντελεστής 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β - Μειωµένος συντελεστής 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ-  Εξαιρούµενες συναλλαγές 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆ - ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  -  ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ 
                               ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
1.  Συντελεστής του Φ.Π.Α. 
2.  Κλάσµα του Φ.Π.Α. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε -  ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
                              Ή ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
1. Ορισµός της αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή 
2. Ορισµός της αλλαγής στη φορολογική µεταχείριση 
3. Ηµεροµηνία της αλλαγής  
4. Επαναδιεκδίκηση φόρου εισροών µετά από µια αλλαγή στο 

φορολογικό συντελεστή 
5. Συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης  
6. Φόρος εκροών - Γενικές αρχές 
7. Παροχές υπηρεσιών - Γενικά  
8. Συνεχείς παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 
9. ∆ιευκολύνσεις που παρέχονται από λέσχες, συλλόγους κ.λ.π. 
10. Ενοικιαγορά, πώληση επί πιστώσει και πώληση υπό όρους 
11. Πληρωµές και τιµολόγια Φ.Π.Α. που προηγούνται του βασικού 

φορολογικού σηµείου 
12. Πιστώσεις (που δεν προκύπτουν από την αλλαγή στο φορολογικό 

συντελεστή) και εκπτώσεις υπό όρους 
13. Αύξηση της τιµής και άλλες προς τα πάνω αναπροσαρµογές της τιµής 
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14. Υφιστάµενα συµβόλαια  
15. Μεταχειρισµένα αγαθά 
16. Αγαθά υπό καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΤΕΣ  
                               ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Μεθοδος 1(α)  : Επιµερισµός του φόρου που βασίζεται στο κόστος και   
                         των δύο συναλλαγών  
Μεθοδος 1(β) : Επιµερισµός που βασίζεται στο κόστος µόνο µιάς  
                        συναλλαγής 
Μέθοδος 2 :     Επιµερισµός που βασίζεται στις αξίες στην ελεύθερη   

     αγορά 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ 
                             ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
                              ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
                             ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
1. Ανάγκη για επιµερισµό  
2. Ιδιωτική χρήση  
3. Μη επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Πως χρησιµοποιείται αυτή η έκδοση 
 
Το παρόν Ενηµερωτικό Έντυπο είναι ένας οδηγός πληροφοριακής φύσης 
που αφορά τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες του Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και στοχεύει να σας βοηθήσει να 
χειριστείτε µε τον ορθό τρόπο τα περισσότερα προβλήµατα που πιθανόν 
να αντιµετωπίσετε κατά την εφαρµογή του Φ.Π.Α. Ορισµένες από τις 
πληροφορίες ίσως να µην αφορούν την επιχείρησή σας, γι' αυτό δεν είναι 
αναγκαίο να διαβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό. 
 
2. Περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια 
 
Στο σύστηµα του Φ.Π.Α. υπάρχουν ορισµένα στοιχεία και χαρακτηριστικά 
που δεν παρουσιάζονται τόσο συχνά ή που επηρεάζουν µόνο 
συγκεκριµένους τύπους επιχειρήσεων. Θα βρείτε λεπτοµερειακή 
καθοδήγηση γι' αυτά τα θέµατα στα διάφορα Ενηµερωτικά Έντυπα που 
έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Φ.Π.Α.   
 
Αν δεν µπορείτε να βρείτε απάντηση στα ερωτήµατα σας στα 
Ενηµερωτικά Έντυπα, µπορείτε να απευθύνεστε στο αρµόδιο Επαρχιακό 
Γραφείο Φ.Π.Α. του οποίου οι λειτουργοί είναι πάντοτε πρόθυµοι να σας 
εξυπηρετήσουν. 
 
Θα πρέπει να θυµάστε ότι είναι βασικό να ακολουθείτε τις ορθές 
διαδικασίες από την αρχή για να αποφύγετε τα διάφορα προβλήµατα που 
πιθανόν να προκύψουν σε µεταγενέστερο στάδιο. Αν δεν είστε βέβαιοι για 
κάτι να ζητάτε τη βοήθεια του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α. 
Σας συνιστούµε όπως θέτετε γραπτώς τα ερωτήµατά σας. 
 
3. Τροποποιήσεις  
 
Από καιρό σε καιρό ορισµένοι κανόνες του Φ.Π.Α. αλλάζουν ή κρίνεται 
σκόπιµη µια περαιτέρω διευκρίνιση ή καθοδήγηση για κάποιο επίµαχο 
σηµείο. Αυτό γίνεται µε την έκδοση καινούργιων Ενηµερωτκών Εντύπων. 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερώνεστε για τις οποιεσδήποτε αλλαγές, 
γιατί διαφορετικά διατρέχετε τον κίνδυνο να µην υπολογίζετε το Φ.Π.Α. 
ορθά. 
 
4. Νοµοθεσία για το Φ.Π.Α.  
 
Η βασική νοµοθεσία για το Φ.Π.Α. περιέχεται στον περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας Νόµο 95(Ι) του 2000 (Ν.95(I)/2000). Με βάση το 
Ν.95(Ι)/2000 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθοι περί Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας Κανονισµοί του 2001 : 
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- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Γενικοί) Κανονισµοί του 2001 
(Κ.∆.Π. 314/2001). 

 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόµενα 

Αγαθά) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 315/2001). 
 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικές ∆ιατάξεις) Κανονισµοί 

του 2001 (Κ.∆.Π. 316/2001). 
 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) 

(Οριζόµενες δραστηριότητες) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 317/2001). 
 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (∆ιαγραφή Χρεών) Κανονισµοί 

του 2001 (Κ.∆.Π. 318/2001). 
 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (∆ιεθνείς Οργανισµοί και 

∆ιπλωµατικές Αποστολές - Απαλλαγές) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 
319/2001). 

 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ενστάσεις) Κανονισµοί του 2001 

(Κ.∆.Π. 320/2001) 
 
- Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Απαλλαγές µε βάση τη Συνθήκη 

Εγκαθίδρυσης) Κανονισµοί του 2001 (Κ.∆.Π. 321/2001). 
 
 
Επίσης εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν ∆ιατάγµατα και Γνωστοποιήσεις που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
Για την περίοδο πρίν από την εφαρµογή του περί Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας Νόµου 95(Ι) του 2000, ισχύει ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
Νόµος 246 του 1990, όπως τροποποιήθηκε από διάφορους 
µεταγενέστερους νόµους. Υπάρχουν σχετικές µεταβατικές διατάξεις που 
καθορίζουν το χειρισµό θεµάτων που εµπιπτουν και στις δύο περιόδους. 
 
II. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
Το Μέρος αυτό περιγράφει τις βασικές αρχές του Φ.Π.Α.  
 
5. Τι είναι ο Φ.Π.Α. 
 
Ο Φ.Π.Α. είναι καταναλωτικός φόρος που επιβάλλεται στις 
επιχειρηµατικές συναλλαγές και στις εισαγωγές. 
 
Οι περισσότερες επιχειρηµατικές συναλλαγές αφορούν παραδόσεις 
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε : 
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• παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται 
στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, 

• από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, 
• µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση  οποιασδήποτε επιχείρησης που 

ασκεί το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, και 
• οι οποίες ούτε εξαιρούνται ούτε εµπίπτουν στο µηδενικό συντελεστή. 
 
Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που 
πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας και οι οποίες δεν 
εξαιρούνται από το φόρο, ονοµάζονται φορολογητέες συναλλαγές. Ως 
φορολογητέες συναλλαγές θεωρούνται και εκείνες που υπόκεινται στο 
µηδενικό συντελεστή. 
 
Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
(αυτοεργοδοτούµενος, εταιρεία, συνεταιρισµός κ.λ.π.), το οποίο είναι 
εγγεγραµµένο ή είναι υποχρεωµένο να εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
Υποχρέωση για εγγραφή έχει κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί 
φορολογητέες συναλλαγές, η αξία των οποίων υπερβαίνει ένα 
καθορισµένο όριο. Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό 
υπάρχουν στην παράγραφο 9 πιο κάτω. 
 
Μια συναλλαγή είναι εκτός πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α. αν : 
 
• πραγµατοποιείται από πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) το οποίο δεν είναι 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, ή 
• πραγµατοποιείται σε χώρα άλλη από τη ∆ηµοκρατία, ή 
• δεν πραγµατοποιείται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της 

επιχείρησης του υποκειµένου στο φόρο προσώπου. 
 
6. Συντελεστές του φόρου 
 
Υπάρχουν τρεις συντελεστές του Φ.Π.Α. Ο κανονικός συντελεστής που 
τώρα είναι 10%, ο µειωµένος συντελεστής που είναι 5% και ο µηδενικός 
συντελεστής (0%). ∆εν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στις φορολογητέες 
συναλλαγές του µηδενικού συντελεστή, και ένα τιµολόγιο µε µόνο 
συναλλαγές του µηδενικού συντελεστή δεν αποτελεί τιµολόγιο Φ.Π.Α.. 
Όµως, οι  συναλλαγές του µηδενικού συντελεστή θεωρούνται από κάθε 
άλλη άποψη φορολογητέες συναλλαγές και το πρόσωπο που τις 
πραγµατοποιεί έχει δικαίωµα να διεκδικήσει  έκπτωση του Φ.Π.Α. που 
επιβαρύνθηκε για τις διάφορες επιχειρηµατικές του δαπάνες. Ορισµένες 
συναλλαγές εξαιρούνται από το Φ.Π.Α., που σηµαίνει ότι δεν 
επιβαρύνονται µε φόρο, όµως ταυτόχρονα το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί αυτές τις συναλλαγές κανονικά δε µπορεί να εκπέσει το 
φόρο µε τον οποίο επιβαρύνθηκε για τις δαπάνες που έκανε. 
 
Στο παρόν Ενηµερωτικό Έντυπο, στο Παράρτηµα Α αναφέρονται οι 
συναλλαγές που υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή (Έκτο Παράρτηµα 
του Ν.95(Ι)/2000), στο Παράρτηµα Β αναφέρονται οι συναλλαγές που 
υπόκεινται στο µειωµένο συντελεστή (Πέµπτο Παράρτηµα του 
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Ν.95(Ι)/2000) και στο Παράρτηµα Γ αναφέρονται οι συναλλαγές που 
εξαιρούνται (Έβδοµο Παράρτηµα του Ν.95(Ι)/2000). Αν µετά που θα 
διαβάσετε τα Παραρτήµατα αυτά, πιστεύετε ότι ορισµένες από τις 
συναλλαγές που πραγµατοποιείτε πιθανό να εµπίπτουν σε ένα από αυτά, 
είναι εξαιρετικά σηµαντικό να βεβαιωθείτε για τη φορολογική µεταχείριση 
των συναλλαγών σας. Θα πρέπει να διαβάσετε τα κατάλληλα 
Ενηµερωτικά Έντυπα που εκδίδει η Υπηρεσία Φ.Π.Α., είτε ακόµα και να 
αποταθείτε στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. για περαιτέρω 
πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
  
Αν αλλάξουν οι συντελεστές του φόρου ή η φορολογική µεταχείριση των 
συναλλαγών που πραγµατοποιείτε, θα πρέπει να διαβάσετε το 
Παράρτηµα Ε. 
 
7 .  Πως λειτουργεί ο Φ.Π.Α. 
 
Αν πραγµατοποιείτε συναλλαγές που επιβαρύνονται µε τον κανονικό ή το 
µειωµένο συντελεστή, θα πρέπει να αποδίδετε στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. τον 
οφειλόµενο φόρο. Αυτός είναι ο φόρος εκροών σας. Κανονικά πρέπει να 
χρεώνετε το φόρο αυτό στους πελάτες σας. Αν οι πελάτες σας είναι και 
αυτοί εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. και τα αγαθά που τους 
παραδίδετε ή οι υπηρεσίες που τους παρέχετε προορίζονται για την 
επιχείρησή τους, τότε ο φόρος που τους χρεώνετε είναι ο φόρος εισροών 
τους. Με τον ίδιο τρόπο, ο φόρος µε τον οποίο επιβαρύνεστε για τις 
αγορές της επιχείρησής σας, είναι ο δικός σας φόρος εισροών. 
 
Ως εγγεγραµµένο πρόσωπο µπορείτε να διεκδικήσετε τόσο φόρο 
εισροών επί των αγορών και εισαγωγών σας, όσο σχετίζεται µε τις 
φορολογητέες συναλλαγές που πραγµατοποιείτε( δηλαδή τις συναλλαγές 
κανονικού, µειωµένου και µηδενικού συντελεστή). ∆εν µπορείτε να 
διεκδικήσετε έκπτωση ή επιστροφή του φόρου που έχετε καταβάλει 
αναφορικά µε µη επιχειρηµατικές δραστηριότητές σας ή µε εξαιρούµενες 
συναλλαγές που πραγµατοποιείτε. Αν πραγµατοποιείτε και εξαιρούµενες 
συναλλαγές, µπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτοµέρειες στο 
Ενηµερωτικό Έντυπο «Μερική εξαίρεση». 
 
Σε προκαθορισµένα διαστήµατα θα καταβάλλετε στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
τη διαφορά µεταξύ του φόρου εκροών σας και του ποσού που εκπίπτετε 
ως φόρο εισροών. Αν ο φόρος εισροών που εκπίπτετε είναι µεγαλύτερος 
από το φόρο εκροών σας, µπορείτε να διεκδικήσετε την άµεση επιστροφή 
της διαφοράς από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
 
Αν πραγµατοποιήσετε φορολογητέα συναλλαγή προς κάποιο πελάτη σας 
ο οποίος τελικά δεν σας πληρώσει, υπο ορισµένες προυποθέσεις 
µπορείτε να ζητήσετε απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για επισφαλή χρέη. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο  
"Απαλλαγή επισφαλών χρεών". 
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8. Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 
 
(α)  Παραδόσεις αγαθών 
 
Παραδίδετε αγαθά αν µεταβιβάζετε την πλήρη κυριότητα των αγαθών σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο. 
 
Πραγµατοποιείτε επίσης παράδοση αγαθών αν : 
 
• µεταβιβάζετε την κατοχή των αγαθών δυνάµει συµφωνίας όπως για 

παράδειγµα τη συµφωνία ενοικιαγοράς - αλλά όχι αν µεταβιβάζετε την 
ίδια τη συµφωνία, 

• προµηθεύετε νερό ή οποιαδήποτε µορφή φυσικής δύναµης, 
ενέργειας, θερµότητας, ψύξης ή εξαερισµού ( αλλά όχι αν ενοικιάζετε 
µηχανήµατα σας γι' αυτούς τους σκοπούς - κάτι τέτοιο αποτελεί 
παροχή υπηρεσιών), 

• µεταφέρετε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας,  µόνιµα εκτός 
της επιχείρησης σας για ιδιωτική χρήση. Αν δίνετε δωρεάν δείγµατα ή 
δώρα δείτε τις παραγράφους 21 και 22 πιο κάτω. 

 
∆εν πραγµατοποιείτε παράδοση αν παρέχετε αγαθά (π.χ. στολές, 
εργαλεία) σε κάποιο υπάλληλό σας αποκλειστικά για σκοπούς της 
εργασίας του και δεν τον χρεώνετε γι' αυτά. 
 
(β)  Παροχές υπηρεσιών 
 
Αν πραγµατοποιείτε οτιδήποτε έναντι αντιπαροχής, εκτός όµως από τις 
περιπτώσεις που παραδίδετε αγαθά, τότε παρέχετε υπηρεσίες. 
Αντιπαροχή είναι οποιαδήποτε µορφή πληρωµής, είτε σε χρήµατα είτε σε 
είδος. 
  
Πραγµατοποιείτε επίσης παροχή υπηρεσίας αν : 
 
• δανείζετε αγαθά της επιχείρησης σε κάποιο για χρήση εκτός της 

επιχείρησής σας, 
• εκµισθώνετε (ενοικιάζετε) αγαθά σε κάποιον, 
• παράγετε αγαθά χρησιµοποιώντας υλικά που ανήκουν σε άλλον, 
• χρησιµοποιείτε αγαθά που ανήκουν στην επιχείρησή σας για σκοπούς 

άλλους από εκείνους  της επιχείρησής σας, 
• συµφωνείτε µε κάποιον, έναντι αντιπαροχής, να αποφύγετε 

συγκεκριµένη ενέργεια, 
• συµφωνείτε µε κάποιον, έναντι αντιπαροχής, να του µεταβιβάσετε ή 

να του εκχωρήσετε κάποιο είδος δικαιώµατος. 
 
 
9. Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
Αν ασκείτε κάποια επιχείρηση  και πραγµατοποιείτε φορολογητέες 
συναλλαγές, τότε η αξία τους συνιστά το φορολογητέο κύκλο εργασιών 
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σας. Αν ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας υπερβαίνει ορισµένα όρια, 
τότε θεωρείστε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και έχετε υποχρέωση να 
εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εσείς να 
ειδοποιήσετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. µέσα σε τριάντα 
µέρες από την ηµέρα που δηµιουργείται η υποχρέωσή σας να 
εγγραφείτε. Αν παραλείψετε να ειδοποιήσετε την Υπηρεσία µέσα στον 
προκαθορισµένο χρόνο, τότε θα σας επιβληθούν χρηµατικές 
επιβαρύνσεις. Τα όρια για υποχρέωση εγγραφής µπορεί κάποτε να 
αλλάξουν, αλλά τα ισχύοντα φαίνονται στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
"Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.". 
 
Αν λαµβάνετε υπηρεσίες από το εξωτερικό, του είδους που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, 
θα πρέπει να λαµβάνετε υπόψη την αξία τους στους υπολογισµούς σας 
για να διαπιστώσετε αν έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. Μπορεί να πρέπει να εγγραφείτε ακόµα και αν δεν 
πραγµατοποιείτε οποιουδήποτε άλλου είδους φορολογητέες συναλλαγές 
ή η αξία των άλλων φορολογητέων συναλλαγών σας από µόνη της δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγραφής. 
 
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι για σκοπούς Φ.Π.Α. είναι το πρόσωπο 
που εγγράφεται και όχι η επιχείρηση, µε αποτέλεσµα κάθε εγγραφή να 
καλύπτει όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εγγεγραµµένου 
προσώπου. Το πρόσωπο που εγγράφεται µπορεί να είναι, για 
παράδειγµα, αυτοεργοδοτούµενος, συνεταιρισµός, εταιρεία, συγκρότηµα 
εταιρειών (υπό ορισµένες προυποθέσεις), σωµατείο, λέσχη ή ίδρυµα. 
 
Για να παρεµποδιστεί η διατήρηση ή δηµιουργία τεχνητού διαχωρισµού 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα µε στόχο να αποφευχθεί  η υποχρέωση για 
εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. και η συνεπακόλουθη καταβολή του φόρου, 
το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α.  µπορεί να εκδώσει οδηγία µε την 
οποία τα εν λόγω πρόσωπα να θεωρούνται ως ενιαίο υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο που ασκεί τις δραστηριότητες της επιχείρησης και το 
πρόσωπο αυτό είναι υπόχρεο να εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α. από την 
ηµεροµηνία της οδηγίας ή άλλη µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα 
καθορίζεται στην οδηγία. 
 
Υπό ορισµένες προυποθέσεις ένα συγκρότηµα εταιρειών µπορεί να 
εγγραφεί ως ένα υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. Επίσης είναι δυνατόν, 
η εγγραφή ενός νοµικού προσώπου, που ασκεί επιχείρηση µε χωριστά 
τµήµατα, να είναι στο όνοµα εκείνων των τµηµάτων, αν το επιθυµεί το 
νοµικό πρόσωπο και ο Εφορος Φ.Π.Α. το κρίνει κατάλληλο. 
 
Αν έχετε επιχειρηµατική ή άλλη µόνιµη εγκατάσταστη στο εξωτερικό ή 
διαµένεται στο εξωτερικό ή είστε νοµικό πρόσωπο που έχει συσταθεί στο 
εξωτερικό, και ασκείτε επιχειρηµατική δραστηριότητα στη ∆ηµοκρατία, 
µπορεί να έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. Ακόµη 
και αν δεν πραγµατοποιείτε φορολογητέες συναλλαγές στην Κύπρο αλλά 
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έχετε εδώ µόνιµη εγκατάσταση που υφίσταται κυπριακό Φ.Π.Α., µπορεί 
να έχετε δικαίωµα να εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
Αν έχετε πρόθεση να συνεργαστείτε µε κάποιο άλλο πρόσωπο υπό τη 
µορφή κοινοπραξίας για την πραγµατοποίηση συναλλαγών, είναι πιθανό 
να δηµιουργείτε µια ένωση προσώπων, η οποία αποτελεί ένα νέο και 
ξεχωριστό πρόσωπο για σκοπούς Φ.Π.Α. Συµβουλεύεστε να αποταθείτε 
στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. για να διευκρινίσετε το θέµα της 
εγγραφής της κοινοπραξίας. 
 
 
10. Επιχειρηµατικές και µη επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσετε τη διαφορά µεταξύ των 
δραστηριοτήτων που θεωρούνται ως "επιχειρηµατικές"  και αυτών που 
θεωρούνται ως "µη επιχειρηµατικές" : 
• πρέπει να αποδίδετε το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε όλες τις 

φορολογητέες συναλλαγές που πραγµατοποιείτε υπό µορφή 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας - και όχι µόνο σε εκείνες που 
πραγµατοποιείτε µέσα στα πλαίσια των συνηθισµένων 
επιχειρηµατικών σας δραστηριοτήτων, 

• αν παράλληλα ασκείτε και µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τότε το 
ποσό του Φ.Π.Α. που µπορείτε να θεωρήσετε ως φόρο εισροών 
µπορεί να επηρεαστεί. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνεστε για τα αγαθά και 
τις υπηρεσίες που δεν προορίζονται για την επιχείρησή σας, δεν 
αποτελεί φόρο εισροών και γι' αυτό δεν µπορείτε να τον εκπέσετε. 

 
Αν δεν ασκείτε καθόλου επιχειρηµατικές δραστηριότητες, δεν έχετε 
υποχρέωση ούτε δικαίωµα να εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
(α)  Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
 
Για σκοπούς του Φ.Π.Α. ο όρος "επιχείρηση" έχει πολύ πλατιά έννοια. 
Επιχείρηση σηµαίνει οικονοµική δραστηριότητα που ασκείται κατά τρόπο 
ανεξάρτητο και σε οποιοδήποτε τόπο, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόµενο 
σκοπό ή τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας αυτής. Οικονοµικές 
δραστηριότητες είναι όλες οι δραστηριότητες του παραγωγού, του 
εµπόρου ή εκείνου που παρέχει υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων και των 
δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελµάτων ή παρόµοιων. 
Περιλαµβάνεται ο τρόπος µε τον οποίο οι αυτοεργοδοτούµενοι ασκούν 
οποιοδήποτε επάγγελµα, επιτήδευµα ή βιοποριστική εργασία, όπως 
επίσης και ο τρόπος που κερδίζουν οι εταιρείες ή οι συνεταιρισµοί το 
εισόδηµά τους. Περιλαµβάνει επίσης και τις δραστηριότητες λεσχών και 
άλλων ψυχαγωγικών οργανισµών. Επίσης, µερικές από τις 
δραστηριότητες φιλανθρωπικών ιδρυµάτων και άλλων µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών δυνατό να συνιστούν επιχείρηση για σκοπούς του Φ.Π.Α. 
Περιλαµβάνεται επίσης η εκµετάλλευση ενσώµατου ή άϋλου αγαθού, 
προς το σκοπό της άντλησης εσόδων διαρκούς χαρακτήρα. Ακόµα 
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περιλαµβάνεται η παροχή από λέσχη, σωµατείο ή άλλη ένωση 
προσώπων (έναντι συνδροµής ή άλλης αντιπαροχής) των διευκολύνσεων 
ή ωφεληµάτων που είναι διαθέσιµα στα µέλη της, η είσοδος προσώπων 
σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις έναντι αντιπαροχής, η αποδοχή από 
πρόσωπο οποιουδήποτε αξιώµατος  µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση 
εµπορίου, επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος,  
 
Για σκοπούς Φ.Π.Α. "επιχείρηση" σηµαίνει οποιαδήποτε διαρκή 
δραστηριότητα που αφορά κυρίως την πραγµατοποίηση συναλλαγών 
προς άλλα πρόσωπα έναντι αντιπαροχής. Η δραστηριότητα όµως πρέπει 
να έχει σε κάποιο βαθµό συχνότητα, µέγεθος και να διαρκεί για κάποια 
χρονική περίοδο. Μεµονωµένες συναλλαγές συνήθως δεν θεωρούνται 
"επιχείρηση" για σκοπούς Φ.Π.Α. Παρόλα αυτά, ακόµα και αν οι 
δραστηριότητές σας έχουν µερικά ή και όλα τα χαρακτηριστικά της 
"επιχείρησης", δεν αποτελούν "επιχείρηση" αν ουσιαστικά πρόκειται για 
αναψυχή ή χόµπυ και η πραγµατοποίηση φορολογητέων συναλλαγών 
είναι απλώς παρεπόµενη αυτών των δραστηριοτήτων. 
 
Μερικές δραστηριότητες όµως θεωρούνται ως "επιχείρηση" κάτω από 
οποιεσδήποτε περιστάσεις. Αυτές περιλαµβάνουν : 
 
• την παροχή ωφεληµάτων στα µέλη από σωµατεία, συλλόγους και 

παρόµοια σώµατα µε αντάλλαγµα την καταβολή της συνδροµής ή 
άλλης αντιπαροχής, και 

• την είσοδο σε οποιοδήποτε χώρο µε πληρωµή αντιτίµου. 
 
 
(β)  Μη επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
 
Αν έχετε οποιεσδήποτε µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τότε δεν θα 
µπορέσετε να εκπέσετε ολόκληρο το ποσό του Φ.Π.Α. που έχετε 
επιβαρυνθεί για τις αγορές που πραγµατοποιήσατε. Καθαρά ιδιωτικές ή 
προσωπικές δραστηριότητες δε συνιστούν επιχείρηση. Πολλά 
φιλανθρωπικά ιδρύµατα και οργανώσεις, σωµατεία και άλλοι  µη  
κερδοσκοπικοί οργανισµοί έχουν µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες  
όπως : 
 
•  η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή πληροφοριών 
• η λειτουργία µουσείων, πάρκων ή αρχαιολογικών µνηµείων (εκτός αν 

υπάρχει αντίτιµο εισόδου) 
• η δηµοσιοποίηση και προβολή θρησκευτικών και πολιτικών απόψεων. 
 
∆ραστηριότητες που ασκούνται κυρίως για αναψυχή (χόµπυ), όπως η 
συλλογή γραµµατοσήµων, δε συνιστούν επιχείρηση. Όµως, αν αρχίσετε 
να πωλείτε πάνω σε διαρκή βάση αντικείµενα που συλλέγετε ή που 
κατασκευάζετε µόνοι σας, τότε σύµφωνα µε τους κανόνες που 
αναπτύχθηκαν πιο πάνω, η δραστηριότητα σας αυτή µπορεί να θεωρηθεί 
επιχείρηση για σκοπούς του Φ.Π.Α. 
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Οι µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες συνήθως χρηµατοδοτούνται σε 
µεγάλο βαθµό από χορηγίες και δωρεές. Αν αυτοί που παραχωρούν τις 
χορηγίες ή τις δωρεές δεν λαµβάνουν οποιοδήποτε άµεσο όφελος ως 
αντάλλαγµα, το εισόδηµα αυτό δε συνιστά αντιπαροχή για οποιαδήποτε 
συναλλαγή και είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α. Ακόµα και 
αν οι κύριες δραστηριότητες ενός οργανισµού δεν είναι επιχειρηµατικές, 
είναι πολύ πιθανό να έχει µερικές δραστηριότητες που συνιστούν 
επιχείρηση για σκοπούς  Φ.Π.Α., όπως για παράδειγµα η πώληση 
αγαθών µε σκοπό να αυξήσει τα έσοδα του, η λειτουργία καντίνας για το 
προσωπικό του ή η επιβολή δικαιώµατος εισόδου. Αν ο κύκλος εργασιών 
από αυτές τις δραστηριότητες υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στη 
Νοµοθεσία για σκοπούς εγγραφής, τότε ο οργανισµός οφείλει να 
εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
 
11. Τόπος της συναλλαγής 
 
Για να υπάγεται στο κυπριακό σύστηµα Φ.Π.Α. µια συναλλαγή, πρέπει να 
πραγµατοποιείται ή να θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται εκτός της 
∆ηµοκρατίας είναι εκτός του αντικειµένου του Φ.Π.Α. 
Για τον καθορισµό του τόπου της παράδοσης αγαθών ισχύουν 
διαφορετικοί κανόνες από εκείνους που ισχύουν για τον καθορισµό του 
τόπου παροχής υπηρεσιών. 
  
Οι κανόνες αυτοί αναλύονται πιο κάτω : 
 
(α)  Αγαθά 
 
Ο τόπος της παράδοσης είναι ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά όταν τα 
διαθέτετε στον πελάτη σας. Αν τα αγαθά βρίσκονται στην Κύπρο όταν τα 
διαθέτετε, τότε η παράδοση πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία. Αυτό 
ισχύει τόσο για αγαθά που παραδίδονται για εξαγωγή όσο και για αγαθά 
που παραδίδονται σε πελάτες σας στην Κύπρο. Αν τα αγαθά δεν 
βρίσκονται στην Κύπρο όταν τα διαθέτετε, τότε κανονικά η παράδοση 
είναι εκτός της ∆ηµοκρατίας και εκτός του αντικειµένου του κυπριακού 
Φ.Π.Α. 
 
Αν παραδίδετε αγαθά τα οποία εγκαθίστανται ή συναρµολογούνται επί 
τόπου, τότε ο τόπος είναι εκεί που γίνεται η εγκατάσταση ή 
συναρµολόγηση. 
 
(β)  Υπηρεσίες 
 
Γενικά παρέχετε υπηρεσίες στον τόπο που ανήκετε (αυτός είναι γνωστός 
ως ο βασικός κανόνας) εκτός και αν οι υπηρεσίες είναι του τύπου για τους 
οποίους υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τον τόπο παροχής υπηρεσιών.  
 
Ανήκετε εκεί που έχετε επιχειρηµατική ή κάποια άλλη µόνιµη 
εγκατάσταση, περιλαµβανοµένου και υποκαταστήµατος ή 



 16 

αντιπροσωπείας. Αν δεν έχετε τέτοια εγκατάσταση, τότε ανήκετε εκεί που 
συνήθως κατοικείτε. Στην περίπτωση εταιρείας είναι ο τόπος όπου 
συστάθηκε νοµικά. Αν έχετε εγκαταστάσεις σε περισσότερες από µιά 
χώρες, η συναλλαγή πραγµατοποιείται εκεί που βρίσκεται η εγκατάσταση 
που συνδέεται πιο άµεσα µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή. 
 
Όταν ο τόπος παροχής µιας υπηρεσίας είναι στη ∆ηµοκρατία, εκείνη η 
υπηρεσία υπόκειται σε Φ.Π.Α. (αν επιβάλλεται) στη ∆ηµοκρατία. Αν ο 
τόπος παροχής µιας υπηρεσίας είναι εκτός της ∆ηµοκρατίας, εκείνη η 
υπηρεσία είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του κυπριακού Φ.Π.Α. 
 
Αν εσείς, ως εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. πρόσωπο, παρέχετε 
υπηρεσίες, ο τόπος παροχής των οποίων είναι στη ∆ηµοκρατία, πρέπει 
να επιβάλετε τον ανάλογο Φ.Π.Α. και να τον αποδώσετε στην Υπηρεσία 
Φ.Π.Α. ανεξάρτητα πού ανήκει ο πελάτης σας. 
 
Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τον τόπο παροχής για τις ακόλουθες 
υπηρεσίες : 
 
• υπηρεσίες που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία 
 
• µεταφορά επιβατών και υπηρεσίες παρεπόµενες της µεταφοράς 

(αγαθά και υπηρεσίες που παραδίνονται ως µέρος κρουαζιέρας 
αναψυχής και µεταφορά αποσκευών ή µηχανοκινήτου οχήµατος που 
συνοδεύονται). 

 
• µεταφορά αγαθών 
 
• βοηθητικές µεταφορικές υπηρεσίες 
 
• ορισµένες υπηρεσίες διαµεσολαβητών 
 
• υπηρεσίες που παρέχονται εκεί που εκτελούνται υλικώς : 
 

(α) πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές,  
     εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες 
 
(β) υπηρεσίες που αφορούν εκθέσεις, διασκέψεις ή συνεδριάσεις 
 
(γ) υπηρεσίες βοηθητικές προς τις πιο πάνω συµπεριλαµβανοµένης  
      και της οργάνωσης 
 
(δ) πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες που εκτελούνται επί  
     οποιωνδήποτε αγαθών 

 
• υπηρεσίες που παρέχονται εκεί που ανήκει ο λήπτης της υπηρεσίας 

(υπηρεσίες του Τρίτου Παραρτήµατος). Οι υπηρεσίες αυτές 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος Ενηµερωτικού 
Εντύπου. 
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• µίσθωση µεταφορικών µέσων 
 
• µίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουµένων των µεταφορικών µέσων 
 
• τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
 
Αν αγοράζετε από τρίτο µέρος ταξιδιωτικές υπηρεσίες, διαµονή σε 
ξενοδοχείο και άλλες υπηρεσίες που συνήθως απολαµβάνουν οι 
ταξιδιώτες και τις µεταπωλείτε για δικό σας λογαριασµό, υπάρχουν 
διαφορετικοί κανόνες που καθορίζουν τον τόπο παροχής. 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
«Τόπος παροχής υπηρεσιών». 
 
12. Εισαγωγές και εξαγωγές 
 
Ο Φ.Π.Α. δεν είναι φόρος που επιβαρύνει µονο τις παραδόσεις αγαθών 
και τις παροχές υπηρεσιών. Είναι επίσης φόρος που επιβαρύνει τις 
εισαγωγές των περισσοτέρων αγαθών και ορισµένων υπηρεσιών. 
 
(α) Εισαγόµενα αγαθά 
 
Όταν εισάγονται αγαθά στη ∆ηµοκρατία, ο Φ.Π.Α. συνήθως επιβάλλεται 
µε τον ίδιο συντελεστή που επιβαρύνει την παράδοση αυτών των αγαθών 
στη ∆ηµοκρατία. Ο Φ.Π.Α. πρέπει να καταβληθεί στο Τελωνείο κατά το 
χρόνο της εισαγωγής των αγαθών για εσωτερική κατανάλωση. Παρόµοιες 
διευθετήσεις εφαρµόζονται αν τελωνίζετε αγαθά από αποθήκη 
αποταµίευσης (µπόντετ). 
 
(β)  Εισαγόµενες υπηρεσίες 
 
Αν λαµβάνετε από το εξωτερικό για τους σκοπούς της επιχείρησής σας 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ του 
παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, τότε οι υπηρεσίες αυτές θεωρούνται 
ότι παρέχονται από εσάς και θα πρέπει να αποδώσετε φόρο εκροών γι' 
αυτές (εκτός και αν οι υπηρεσίες αυτές εµπίπτουν στο Έβδοµο 
Παράρτηµα του Νόµου, δηλαδή είναι εξαιρούµενες). Ταυτόχρονα 
ασφαλώς µπορείτε να εκπέσετε το φόρο αυτό στην έκταση που αυτός 
αναλογεί σε φορολογητέες συναλλαγές της επιχείρησής σας. 
 
Αν λαµβάνετε από το εξωτερικό, οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες 
που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ζ, η αξία τους συνυπολογίζεται 
στο φορολογητέο κύκλο εργασιών σας.  
Αυτό ισχύει ακόµη και αν οι µόνες συναλλαγές που πραγµατοποιείτε στη 
∆ηµοκρατία είναι εξαιρούµενες. 
 
Αν είστε εγγεγραµµένο στο Μητρώο  Φ.Π.Α. πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία 
και λαµβάνετε οποιαδήποτε υπηρεσία (εκτός των υπηρεσιών εκείνων που 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου), 
ο τόπος παροχής της οποίας είναι η ∆ηµοκρατία, από πρόσωπο που 
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ανήκει εκτός της ∆ηµοκρατίας, τότε, µπορεί να έχετε υποχρέωση να 
αποδώσετε το Φ.Π.Α. µε τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. Για 
περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση δείτε το Ενηµερωτικό 
Έντυπο «Τόπος παροχής υπηρεσιών». 
 
(γ)  Εξαγόµενα αγαθά 
 
Αν παραδίδετε αγαθά για εξαγωγή, η παράδοση κανονικά υπόκειται στο 
µηδενικό συντελεστή, αλλά πρέπει να έχετε ικανοποιητική απόδειξη ότι τα 
αγαθά έχουν εξαχθεί. Τέτοια απόδειξη συνιστά η διασάφηση εξαγωγής 
που είναι πιστοποιηµένη από τον αρµόδιο τελωνειακό λειτουργό ως προς 
τη φόρτωση. 
 
(δ)  Εξαγόµενες υπηρεσίες 
 
Οι υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος 
Ενηµερωτικού Εντύπου, όταν παρέχονται σε πελάτες του εξωτερικού, 
είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του κυπριακού Φ.Π.Α., µπορείτε όµως 
να εκπέσετε το φόρο εισροών  που επιβαρυθήκατε υποστήκατε για την 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Επίσης ασφαλώς εκτός αντικειµένου 
του κυπριακού Φ.Π.Α. είναι όποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχετε, ο 
τόπος παροχής των οποίων ( µε βάση τους ειδικούς κανόνες του τόπου 
παροχής των υπηρεσιών) θεωρείται ότι είναι εκτός της ∆ηµοκρατίας. Αν 
δεν είστε εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α., και παρέχετε τις πιο πάνω 
υπηρεσίες σε πελάτες του εξωτερικού, έχετε δικαίωµα να ζητήσετε να 
εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. για να µπορείτε να εκπίπτετε το φόρο 
εισροών.  
 
Αν δεν είστε εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. και ούτε έχετε 
υποχρέωση να εγγραφείτε, και πραγµατοποιείτε συναλλαγές εκτός της 
∆ηµοκρατίας ( για παράδειγµα παρέχετε σε πελάτες του εξωτερικού 
υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ζ του παρόντος 
Ενηµερωτικού Εντύπου) οι οποίες θα  ήταν φορολογητέες συναλλαγές αν 
πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας ή ασκείτε 
επιχείρηση και προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε τέτοιες συναλλαγές 
µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση αυτής της επιχείρησης, µπορείτε να 
υποβάλετε σχετική αίτηση στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. για να 
εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. Το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο, αν 
ικανοποιηθεί ότι πληροίτε τις πιο πάνω προυποθέσεις, σας εγγράφει στο 
Μητρώο Φ.Π.Α. από την ηµεροµηνία της αίτησής σας ή από 
προηγούµενη ηµεροµηνία που θα συµφωνήσετε. 
  
(ε)  Ελεύθερες ζώνες εµπορίου 
 
Η εισαγωγή αγαθών σε ελεύθερες ζώνες εµπορίου επιβαρύνεται µε το 
µηδενικό συντελεστή. Επίσης, µε το µηδενικό συντελεστή επιβαρύνονται 
οι παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε ελεύθερη 
ζώνη. Επιβάλλεται όµως Φ.Π.Α. σε αγαθά που µεταφέρονται από 
ελεύθερη ζώνη εµπορίου στο υπόλοιπο τµήµα της ∆ηµοκρατίας.   
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(στ) Αποθήκες αποταµίευσης 
 
Η παράδοση αγαθών που υπόκεινται σε δασµούς ή φόρους, η οποία 
πραγµατοποιείται σε αποθήκη αποταµίευσης επιβαρύνεται µε το 
µηδενικό συντελεστή.  
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III. ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ 
 
 
Ο  "φόρος εκροών" είναι ο φόρος που επιβάλλεται στις 
φορολογητέες συναλλαγές που πραγµατοποιείτε. Επιβάλλεται 
επίσης και σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις. Το Μέρος αυτό εξηγεί 
τους γενικούς κανόνες που αφορούν το φόρο εκροών, ως επίσης 
και ορισµένους ειδικούς κανόνες για συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
 
13 .  Φορολογητέα αξία 
 
Η φορολογητέα αξία µιάς συναλλαγής είναι η αξία επί της οποίας 
επιβάλλεται ο Φ.Π.Α. Το ποσό του φόρου υπολογίζεται αφού 
πολλαπλασιάσετε τη φορολογητέα αξία µε το συντελεστή του φόρου. 
 
(α)  Γενικά 
 
Συνήθως η φορολογητέα αξία µιάς συναλλαγής εξαρτάται από το 
αντάλλαγµα που λαµβάνετε για τη συναλλαγή. Αυτό ονοµάζεται 
αντιπαροχή. Αντιπαροχή είναι οποιαδήποτε µορφή πληρωµής, είτε σε 
χρήµατα είτε σε είδος. Η αντιπαροχή για κάποια συναλλαγή περιλαµβάνει 
οποιαδήποτε πληρωµή παίρνετε για να καλύψετε τα έξοδα σας που 
αφορούν τη συγκεκριµένη συναλλαγή, εκτός αν επιβαρύνεστε προσωρινά 
τα έξοδα αυτά ως αντιπρόσωπος άλλου. 
 
(β)  Αντιπαροχή εξ ολοκλήρου χρηµατική 
 
Αν η αντιπαροχή για µια συναλλαγή αποτελείται εξ ολοκλήρου από 
χρηµατικό ποσό, η φορολογητέα αξία βασίζεται στο ποσό αυτό. Το 
συνολικό ποσό που πληρώθηκε ως αντιπαροχή περιλαµβάνει την αξία 
και το φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας  το κλάσµα του 
Φ.Π.Α. µε το ποσό που πληρώθηκε, ενώ το υπόλοιπο είναι η 
φορολογητέα αξία. Περισσότερες πληροφορίες για το κλάσµα του Φ.Π.Α. 
µπορείτε να βρείτε στο Παράρτηµα ∆. 
 
Εκπτώσεις χωρίς όρους 
 
Αν προσφέρετε σε κάποιο πελάτη έκπτωση χωρίς οποιουσδήποτε όρους 
και πληρώνει το µειωµένο ποσό (που προκύπτει µετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης), τότε ως φορολογητέα αξία θεωρείται το καθαρό ποσό µετά 
την έκπτωση. 
 
Εκπτώσεις για έγκαιρη πληρωµή 
 
Αν προσφέρετε έκπτωση µε τον όρο ότι ο πελάτης θα πληρώσει µέσα σε 
καθορισµένο χρόνο, η φορολογητέα αξία υπολογίζεται πάνω στο καθαρό 
ποσό που προκύπτει µετά την έκπτωση, ακόµη και αν ο πελάτης δεν 
επωφεληθεί από την προσφορά σας. Όµως, αν οι όροι σας, επιτρέπουν 
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στον πελάτη να πληρώσει µε δόσεις, η φορολογητέα αξία υπολογίζεται 
πάνω στο ποσό που πραγµατικά πληρώνει. 
 
Ενδεχόµενες εκπτώσεις 
 
Αν προσφέρετε έκπτωση µε τον όρο ότι κάτι θα γίνει αργότερα (για 
παράδειγµα, µε τον όρο ότι ο πελάτης θα αυξήσει τις αγορές του από 
εσάς), η φορολογητέα αξία υπολογίζεται πάνω σε ολόκληρο το ποσό που 
πληρώθηκε. Αν σε µεταγενέστερο στάδιο ο πελάτης κερδίσει την 
έκπτωση, τότε η φορολογητέα αξία µειώνεται και µπορείτε να 
αναπροσαρµόσετε το ποσό του φόρου εκδίδοντας πιστωτικό σηµείωµα. 
 
(γ)  Αντιπαροχή µη εξ ολοκλήρου χρηµατική 
 
Αν η αντιπαροχή για µια συναλλαγή δεν είναι χρηµατική (όπως σε 
περίπτωση ανταλλαγής εµπορευµάτων), ή η αντιπαροχή είναι µερικώς 
χρηµατική και µερικώς κάτι άλλο (όπως όταν παίρνετε ως προκαταβολή 
κάτι µεταχειρισµένο και το ανταλλάσσετε µε καινούργιο), η φορολογητέα 
αξία της συναλλαγής είναι το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στην 
αντιπαροχή.  Αυτή η αξία είναι η τιµή, χωρίς το Φ.Π.Α., που θα έπρεπε να 
πληρώσει ο πελάτης για τη συναλλαγή, αν η αντιπαροχή ήταν εξ 
ολοκλήρου χρηµατική. 
 
(δ) Άλλοι κανόνες 
 
Μερικοί ειδικοί κανόνες για τη φορολογητέα αξία εξηγούνται στις 
παραγράφους του Μέρους αυτού που αναφέρονται σε συγκεκριµένους 
τύπους συναλλαγών. 
 
(ε)  Κόστος 
 
Για µερικούς τύπους συναλλαγών, που επεξηγούνται σε µεταγενέστερες 
παραγράφους αυτού του Μέρους, θα χρειαστεί να γνωρίζετε το κόστος 
της συναλλαγής.  
 
(i) Αν η συναλλαγή είναι παράδοση αγαθών, κόστος σηµαίνει την τιµή 

(χωρίς το Φ.Π.Α.) στην οποία θα αγοράζατε πανοµοιότυπα αγαθά 
από κάθε άποψη (συµπεριλαµβανοµένης της ηλικίας και της 
κατάστασης) ή όµοια αγαθά της ίδιας ηλικίας και κατάστασης κατά 
το χρόνο της συναλλαγής. Αν δεν µπορεί να καθοριστεί η τιµή 
αγοράς, η αξία είναι το τι θα στοίχιζε για να παραχθούν τα εν λόγω 
αγαθά την ίδια χρονική στιγµή. 

(ii) Αν η συναλλαγή είναι παροχή υπηρεσιών, το κόστος της 
συναλλαγής θεωρείται ότι είναι το πλήρες κόστος στο υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο. 

 
(στ)  Αξίες εκφρασµένες σε ξένο νόµισµα. 
 
Για σκοπούς καθορισµού της αξίας µιάς συναλλαγής το σχετικό ποσό 
πρέπει πάντοτε να µετατρέπεται σε κυπριακές λίρες. Αν χρειάζεται να 
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µετατρέψετε ένα ποσό από ξένο νόµισµα σε κυπριακές λίρες πρέπει να 
χρησιµοποιήσετε την τιµή αγοράς συναλλάγµατος, η οποία κατά τη 
σχετική µέρα, θα εφαρµοζόταν στη ∆ηµοκρατία για αγορά εκείνου του 
ποσού του εν λόγω νοµίσµατος µε κυπριακές λίρες από το πρόσωπο 
προς το οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες. 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε την τιµή 
συναλλάγµατος που καθορίζεται στην ισχύουσα γνωστοποίηση που 
δηµοσιεύει το Τµήµα Τελωνείων. 
 
(η)  Φόρος κατανάλωσης 
 
Στην περίπτωση αγαθών που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, η 
φορολογητέα αξία είναι η αξία που καθορίζεται σύµφωνα µε τις αρχές πιο 
πάνω προσαυξηµένη µε το φόρο κατανάλωσης. 
 
(θ)  Κουπόνια 
 
Όταν το δικαίωµα παραλαβής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που 
ενσωµατώνεται σε κουπόνι, εκχωρείται έναντι αντιπαροχής, η αντιπαροχή 
αγνοείται για τους σκοπούς του Φ.Π.Α., εκτός στην έκταση (αν υπάρχει) 
που υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στο κουπόνι. 
 
(η) Επιδότηση 
 
Αν η συναλλαγή πραγµατοποιείται µε χρηµατική αντιπαροχή, αυτή 
προσαυξάνεται µε το ποσό οποιασδήποτε επιδότησης των αγαθών ή των 
υπηρεσιών η οποία συνδέεται άµεσα µε τη συναλλαγή. 
 
14. Μικτές συναλλαγές 
 
Πραγµατοποιείτε µικτή συναλλαγή όταν χρεώνετε µια συνολική τιµή για 
ένα αριθµό ξεχωριστών παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών. 
Αυτό διαφέρει από µια ενιαία συναλλαγή ενός µείγµατος αγαθών ή 
υπηρεσιών για τα οποία επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής φόρου. 
 
Αν πραγµατοποιείτε µικτές συναλλαγές και οι επί µέρους συναλλαγές 
υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή του φόρου, µπορείτε να υπολογίσετε τον 
οφειλόµενο φόρο µε το συνηθισµένο τρόπο. Αν οι επί µέρους συναλλαγές 
δεν υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή Φ.Π.Α., τότε πρέπει να υπολογίσετε 
ξεχωριστά την αξία κάθε συναλλαγής για να µπορέσετε να υπολογίσετε 
τον οφειλόµενο φόρο. Αν η φορολογητέα αξία βασίζεται πάνω στη 
συνολική τιµή που χρεώνετε, τότε µπορείτε να υπολογίσετε τον 
οφειλόµενο φόρο διαχωρίζοντας την τιµή αυτή µεταξύ των διαφόρων 
συναλλαγών. Αυτό ονοµάζεται επιµερισµός. ∆εν υπάρχει κάποια ειδική 
µέθοδος επιµερισµού, αλλά  οι υπολογισµοί σας πρέπει να είναι λογικοί 
και δίκαιοι και πρέπει να είστε σε θέση να τους δικαιολογήσετε. Σας 
συµβουλεύουµε να χρησιµοποιείτε µιά από τις µεθόδους που περιέχει το 
Παράρτηµα ΣΤ. 
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Ο επιµερισµός είναι απαραίτητος µόνο αν η τιµή που χρεώνετε αποτελεί 
τη µόνη αντιπαροχή για τις συναλλαγές. Αν η αντιπαροχή δεν είναι εξ 
ολοκλήρου χρηµατική, τότε πρέπει να αποδώσετε Φ.Π.Α. όπως 
επεξηγείται στην παράγραφο 13(γ). 
 
Ο επιµερισµός δεν πρέπει να χρησιµοποιείται αν τα αγαθά που 
παραδίδονται µαζί µε τις υπηρεσίες που παρέχονται συνιστούν µια ενιαία 
και αδιαίρετη συναλλαγή. 
 
15. Συσκευασία 
 
Η συνηθισµένη και αναγκαία συσκευασία, που συµπεριλαµβάνει τα 
συνήθη τενεκεδάκια, µπουκάλια και δοχεία, θεωρείται µέρος των αγαθών 
που περιέχει. Η τιµή που πληρώνει ο πελάτης σας θεωρείται ως η 
πληρωµή µόνο για το περιεχόµενο της συσκευασίας. Αυτό σηµαίνει ότι, 
αν η παράδοση του περιεχοµένου υπόκειται σε ένα συντελεστή, τότε και 
το αντικείµενο που χρησιµοποιείται για τη συσκευασία υπόκειται στον ίδιο 
συντελεστή για τη συγκεκριµένη παράδοση. 
 
Όµως : 
 
• Αν η συσκευασία είναι πέραν της συνηθισµένης και αναγκαίας, τότε 

πρόκειται για µικτή συναλλαγή και εποµένως οφείλετε Φ.Π.Α. για το 
αντικείµενο συσκευασίας. Αυτό ισχύει για δοχεία και άλλους τύπους 
συσκευασίας που µπορούν να πωληθούν ξεχωριστά. 

• Αν κατά την παράδοση των αγαθών χρεώνετε ξεχωριστά το 
δοχείο/συσκευασία ως παρακαταθήκη, για να διασφαλίσετε ότι ο 
πελάτης θα σας το επιστρέψει, και επιστρέφετε το ποσό της χρέωσης 
όταν αυτό επιστραφεί, τότε αυτή η επιπρόσθετη χρέωση δεν υπόκειται 
σε Φ.Π.Α. Αν όµως η χρέωση επιβάλλεται για να καλύψει το δανεισµό 
ή ενοικίαση ή χρήση του δοχείου/συσκευασίας τότε αυτή η χρέωση 
υπόκειται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 

 
 
16. ΄Εξοδα αποστολής (ταχυδροµικά τέλη, συσκευασία 

κ.λ.π.) 
 
Αν παραδίδετε αγαθά και κάνετε διευθετήσεις για να παραδοθούν ή να 
αποσταλούν έναντι επιπρόσθετης χρέωσης, τότε η επιπρόσθετη αυτή 
χρέωση αφορά την παροχή µιάς ξεχωριστής υπηρεσίας αποστολής. Αν 
αποστέλλετε αγαθά µε το ταχυδροµείο, η χρέωση που σας κάνει το 
Τµήµα Ταχυδροµείων είναι εξαιρούµενη, αλλά η δική σας χρέωση προς 
τον πελάτη σας είναι φορολογητέα ανεξάρτητα από τη φορολογική 
µεταχείριση των αγαθών που παραδίδετε, ακόµη και αν χρεώνετε 
ακριβώς το ποσό που σας χρέωσε το Τµήµα Ταχυδροµείων. Η παροχή 
υπηρεσίας παράδοσης ή αποστολής υπόκειται στον κανονικό συντελεστή 
αν τα αγαθά αποστέλλονται εντός Κύπρου και στο µηδενικό συντελεστή 
αν αποστέλλονται οπουδήποτε αλλού. 
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Αν όµως , µέσα στους όρους της συµφωνίας µε τον πελάτη σας για την 
παράδοση των αγαθών, έχετε υποχρέωση να του τα αποστείλετε, να του 
τα παραδώσετε, ή να του τα ταχυδροµήσετε, τότε δεν υπάρχει ξεχωριστή 
παροχή υπηρεσίας έστω και αν δείχνετε τη χρέωση χωριστά. Αυτό 
σηµαίνει ότι πραγµατοποιείτε µια ενιαία παράδοση αγαθών και αν η 
παράδοση των αγαθών υπόκειται σε ένα συντελεστή, τότε ο συντελεστής 
αυτός καλύπτει επίσης και την αποστολή ή ταχυδρόµησή τους. Αυτό 
εφαρµόζεται στις πλείστες περιπτώσεις των συναλλαγών που γίνονται 
µέσω ταχυδροµικής υπηρεσίας, αλλά δε µπορεί να εφαρµοστεί αν η 
υπηρεσία της παράδοσης παρέχεται µε επιπρόσθετη επιβάρυνση προς 
τους πελάτες. 
 
 
17. Ενοικιαγορά, πώληση υπο όρους και πώληση επί    

πιστώσει 
 
Η ενοικιαγορά αποτελεί είδος συµφωνίας για τη µίσθωση αγαθών έναντι 
περιοδικών πληρωµών, όπου ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να αγοράσει 
τα αγαθά. 
 
Πώληση υπο όρους σηµαίνει την πώληση αγαθών, όπου η τιµή είναι 
πληρωτέα µε δόσεις. Τα αγαθά παραµένουν στην κυριότητα του πωλητή 
µέχρι να αποπληρωθεί ολόκληρο το πληρωτέο ποσό ή µέχρι να 
εκπληρωθεί κάποιος άλλος όρος από τον αγοραστή. 
 
Πώληση επι πιστώσει σηµαίνει την πώληση αγαθών που αµέσως 
περιέρχονται στην κυριότητα του αγοραστή, αλλά η τιµή είναι πληρωτέα 
αργότερα ή/και µε δόσεις. 
 
Ολοι οι πιο πάνω τρόποι πώλησης αποτελούν παραδόσεις αγαθών, και ο 
φόρος επιβάλλεται σε ολόκληρη την αξία τους κατά το χρόνο της 
παράδοσής τους. 
 
(α)  Παραδόσεις αγαθών στις οποίες δεν συµµετέχει χρηµατοδοτική  
      εταιρεία 
 
Αν κάνετε συµφωνία να παραδώσετε αγαθά µε οποιοδήποτε από τους 
πιο πάνω τρόπους, χωρίς τη συµµετοχή χρηµατοδοτικής εταιρίας, θα 
µπορούσατε να προβείτε σε ξεχωριστή χρέωση για την παροχή 
πιστωτικής διευκόλυνσης. Αν παρουσιάσετε γραπτώς το πραγµατικό 
ποσό της χρέωσης αυτής στον πελάτη σας, τότε αυτό αποτελεί την 
αντιπαροχή για µια ξεχωριστή παροχή πιστωτικής διευκόλυνσης που 
εξαιρείται από το φόρο. Η αντιπαροχή  για τη φορολογητέα παράδοση 
των αγαθών είναι το ποσό που αναφέρεται στη συµφωνία, µη 
περιλαµβανοµένου του ποσού που χρεώνετε ξεχωριστά για την παροχή 
της πιστωτικής διευκόλυνσης. Αν δεν πραγµατοποιείτε και εξαιρούµενη 
συναλλαγή, η αντιπαροχή για την συναλλαγή είναι ολόκληρο το ποσό 
που πληρώθηκε από τον πελάτη σας συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α. 
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(β)  Παραδόσεις αγαθών στις οποίες συµµετέχει χρηµατοδοτική εταιρία 
 
(i) Αν η χρηµατοδοτική εταιρία καθίσταται κύριος των αγαθών, όπως 

π.χ όταν η αγορά χρηµατοδοτείται µε συµφωνία ενοικιαγοράς, την 
παράδοση των αγαθών την πραγµατοποιείτε προς τη 
χρηµατοδοτική εταιρία, όχι προς τον πελάτη. Αυτή η παράδοση 
είναι φορολογητέα και δεν πραγµατοποιείτε εξαιρούµενη 
συναλλαγή. Η χρηµατοδοτική εταιρία µε τη σειρά της, 
πραγµατοποιεί µια παράδοση αγαθών και µια παροχή πιστωτικής 
διευκόλυνσης. Η παροχή πιστωτικής διευκόλυνσης είναι 
εξαιρούµενη αν η χρέωσή της αποκαλύπτεται στον πελάτη 
γραπτώς. 

(ii) Αν η χρηµατοδοτική εταιρία δεν καθίσταται κύριος των αγαθών, 
όπως π.χ. όταν η αγορά χρηµατοδοτείται µε σύµβαση δανείου, την 
παράδοση των αγαθών την πραγµατοποιείτε προς τον πελάτη. 
∆εν την πραγµατοποιείτε προς τη χρηµατοδοτική εταιρία, ακόµη 
και αν αυτή σας πληρώνει απευθείας. Αυτή η παράδοση είναι 
φορολογητέα και ο φόρος αποδίδεται επί της τιµής πώλησης προς 
τον πελάτη ακόµη και αν λαµβάνετε µικρότερο ποσό από τη 
χρηµατοδοτική εταιρία. ∆εν πραγµατοποιείτε οποιαδήποτε 
εξαιρούµενη συναλλαγή. Η χρηµατοδοτική εταιρία µε ξεχωριστή 
σύµβαση παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις στον πελάτη. 

 
(γ)  Ανάκτηση της κατοχής 
 
Όταν παραδίδετε αγαθά µε συµφωνία ενοικιαγοράς ή πώλησης υπό 
όρους, πρέπει να αποδώσετε το Φ.Π.Α. από την αρχή της συναλλαγής. 
Αν αργότερα ανακτήσετε την κατοχή  αγαθών ή σας επιστραφούν, για 
σκοπούς Φ.Π.Α δεν υπάρχει συναλλαγή από τον πελάτη προς εσάς.  
Αν µεταγένεστερα διαθέτετε τα αγαθά που έχετε ανακτήσει, η διάθεση 
κανονικά είναι φορολογητέα µε το συνηθισµένο τρόπο. Όταν όµως τα εν 
λόγω αγαθά είναι έργα τέχνης, αρχαιότητες, αντικείµενα συλλογών, 
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα και µεταχειρισµένα αγαθά (µη 
περιλαµβανοµένων των πολυτίµων µετάλλων και πολύτιµων λίθων) δεν 
επιβάλλεται Φ.Π.Α. αν : 
  
• τα αγαθά πωλούνται στην ίδια κατάσταση µε αυτήν που ανακτήθηκαν, 

και 
• το πρόσωπο από το οποίο τα αγαθά ανακτήθηκαν δεν ήταν 

εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή αν ήταν εγγεγραµµένο, δεν έχει 
διεκδικήσει έκπτωση του φόρου για την παράδοση των αγαθών προς 
αυτό. 

 
 
18. Ανταλλαγή επισκευασµένων αγαθών 
 
Αν µέσα στα πλαίσια άσκησης της επιχείρησής σας ανταλλάζετε συχνά 
επισκευασµένα αντικείµενα - για παράδειγµα οικιακές συσκευές ή άλλα 
µηχανήµατα - µε παρόµοια αλλά µη επισκευασµένα αντικείµενα,παρέχετε 
υπηρεσίες επισκευής, πραγµατοποιείτε δηλαδή παροχή υπηρεσιών. 
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Πρέπει να επιβάλλετε Φ.Π.Α. σε ολόκληρο το ποσό που χρεώνετε για το 
επισκευασµένο αντικείµενο. Αν µειώνετε τη χρέωση προς τον πελάτη σας 
δίνοντας του επιστροφή χρηµάτων όταν σας παραδίδει το µη 
επισκευασµένο αντικείµενο πρέπει να ακολουθείτε τη διαδικασία που 
επεξηγείται στο Μέρος VII του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου. 
 
19. Μεταχειρισµένα αγαθά 
 
 Σε γενικές γραµµές για σκοπούς Φ.Π.Α. θα πρέπει να χειρίζεστε τα 
µεταχειρισµένα αγαθά µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζεστε τα καινούργια. 
Όµως υπό ορισµένες προϋποθέσεις και όρους, όπως για παράδειγµα η 
υποχρέωση για τήρηση συγκεκριµένων στοιχείων και αρχείων, έχετε 
δικαίωµα να επιλέξετε να αποδίδετε Φ.Π.Α. µόνο πάνω στο περιθώριο 
κέρδους και όχι σε ολόκληρη την αξία. Εκτός από τα µεταχειρισµένα 
αγαθά το ίδιο δικαίωµα επιλογής και υπό παρόµοιες προυποθέσεις έχετε 
και για τα έργα τέχνης,αρχαιότητες και αντικείµενα συλλογών.  
 
 
20. Αντιπραγµατισµός και µερική ανταλλαγή 
 
Αν παρέχετε υπηρεσίες ή παραδίδετε καινούργια ή µεταχειρισµένα αγαθά 
και παίρνετε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες για πλήρη ή µερική εξόφληση, τότε 
πραγµατοποιούνται δύο ξεχωριστές συναλλαγές. Πιο συγκεκριµένα 
υπάρχει µια συναλλαγή από εσάς προς τον πελάτη σας και µια άλλη 
συναλλαγή από τον πελάτη σας προς εσάς. Ο φόρος πρέπει να αποδοθεί 
τόσο από εσάς όσο και από τον πελάτη σας,αν βέβαια είναι υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο. Ο υπολογισµός της αξίας αυτών των παραδόσεων 
επεξηγείται στην παράγραφο 13(γ) Αντιπαροχή µη εξ ολοκλήρου 
χρηµατική. 
 
21. ∆είγµατα 
 
Όταν παραδίδετε δείγµατα των προϊόντων που πωλεί η επιχείρηση σας, 
αυτό δεν αποτελεί παράδοση αγαθών, νοουµένου ότι ισχύουν οι 
ακόλουθες προυποθέσεις : 
 
(α)  Γενικά 
 
• δεν επιβάλλετε οποιαδήποτε χρέωση γι’ αυτά (δηλαδή 

παραχωρούνται δωρεάν) 
• τα παραδίδετε για γνήσιους επιχειρηµατικούς σκοπούς σαν 

αντικείµενα επίδειξης ή σαν τυπικό παράδειγµα του συγκεκριµένου 
προιόντος σας, και 

• παραδίδετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ένα µόνο τεµάχιο από 
δείγµατα που είναι πανοµοιότυπα ή δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές 
για κάθε  προϊόν. Αν παραδίδετε περισσότερα από ένα δείγµατα (που 
είναι πανοµοιότυπα ή δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές) για το ίδιο 
προϊόν, τότε η παράδοση όλων εκτός από ένα αποτελεί παράδοση 
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αγαθών  πλήν των περιπτώσεων  που αφορούν δείγµατα για έλεγχο 
ποιότητας. 

 
(β)  ∆είγµατα για έλεγχο ποιότητος 
 
• Μπορείτε να υπερβείτε τον περιορισµό του ενός µόνο δείγµατος αν  

αποδείξετε ότι τα αντικείµενα προορίζονται για έλεγχο ποιότητας είτε 
για λογαριασµό σας είτε για κάποιο υποψήφιο πελάτη σας. Ολοι οι 
άλλοι όροι πιο πάνω πρέπει να ισχύουν. 

 
(γ)  ∆είγµατα που δίνονται στο κοινό µέσω τρίτων 
      (για παράδειγµα δείγµατα που δίνονται από τον κατασκευαστή σε ένα     
      λιανοπωλητή για να τα δίνει στους πελάτες του). 
 
Νοουµένου ότι : 
 
• ούτε εσείς ούτε  ο διαµεσολαβητής ο οποίος παραδίδει τα δείγµατα 

στο κοινό επιβάλλετε οποιαδήποτε χρέωση, 
• τα παραδίδετε για γνήσιους επιχειρηµατικούς σκοπούς και 

παραδίδονται στο κοινό για σκοπούς επίδειξης ή σαν τυπικό 
παράδειγµα του συγκεκριµένου προιόντος, 

• ο τελικός πελάτης παραλαµβάνει ένα µόνο δείγµα από κάθε 
διαφορετικό προιόν, 

• τα δείγµατα παραµένουν στην κυριότητά σας µέχρι να παραδοθούν 
στον τελικό πελάτη, και 

• όσα δείγµατα δεν χρησιµοποιηθούν σάς επιστρέφονται ή 
καταστρέφονται, 

 
τότε εφόσον κάθε δείγµα πληροί τους γενικούς κανόνες, δεν οφείλετε 
φόρο. 
 
Αν πωλείτε αγαθά τα οποία σας δόθηκαν ως δείγµατα, οφείλετε να 
αποδώσετε τον ανάλογο φόρο για την εν λόγω πώληση. 
 
 
22. ∆ώρα 
 
(α)  Γενικά 
 
Ένα αντικείµενο αποτελεί δώρο αν ο δωρητής δεν είναι υποχρεωµένος να 
το δωρίσει και ο αποδέκτης δεν είναι υποχρεωµένος να δώσει ή να κάνει 
κάτι σε αντάλλαγµα. 
Τα βραβεία διαγωνισµών συνήθως τυγχάνουν χειρισµού ως δώρα. Γενικά 
το να δωρίσει κάποιος αγαθά αποτελεί φορολογητέα συναλλαγή και 
εποµένως οφείλεται φόρος επί του κόστους των αγαθών. Υπάρχουν, 
όµως, όπως θα δούµε πιο κάτω ορισµένα δώρα για τα οποία δεν 
οφείλεται φόρος. Το να δωρίσετε υπηρεσίες δεν αποτελεί φορολογητέα 
συναλλαγή. Να θυµάστε όµως, ότι το να δανείσετε σε κάποιο ένα 
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας για να χρησιµοποιηθεί για 
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σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της επιχείρησής σας, αποτελεί 
φορολογητέα συναλλαγή. 
 
(β)  Αγαθά και υπηρεσίες που δίνονται ως κίνητρο 
 
Μπορεί να προσφέρετε σε κάποιο ένα "δώρο"  υπο τον όρο να αγοράσει 
κάτι από εσάς ή να παράσχει κάτι σε σας ή να προβεί σε κάποια άλλη 
πράξη προς όφελός σας. Αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κάτω 
από τέτοιες συνθήκες δεν αποτελούν πραγµατικά δώρα και οφείλεται 
Φ.Π.Α. όπως επεξηγείται στην παράγραφο 13(γ) Αντιπαροχή µη εξ 
ολοκλήρου χρηµατική. 
 
(γ)  ∆ώρα για τα οποία δεν οφείλεται Φ.Π.Α. 
 
Για ορισµένα είδη δώρων δεν οφείλεται φόρος. ∆εν αποτελεί παράδοση 
αγαθών όταν δίνετε ως δώρο : 
 
• αγαθά που κοστίζουν  £10 ή λιγότερο - µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. Τα αγαθά πρέπει να δίνονται για τους σκοπούς της 
επιχείρησης σας και δεν πρέπει να αποτελούν µέρος µιάς σειράς 
διαδοχικών δώρων στο ίδιο πρόσωπο. 

 
 Όταν ένα αγαθό διατίθεται δωρεάν σε φιλανθρωπικό ίδρυµα για εξαγωγή 
από το ίδιο το ίδρυµα, εµπίπτει στο µηδενικό συντελεστή. 
 
 
23. ∆ιάθεση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 
 
Αν διαθέτετε αγαθά τα οποία αποτελούν µέρος των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησής σας - για παράδειγµα τα πωλείτε,τα χαρίζετε ή 
τα παίρνετε για ιδιωτική κατανάλωση, ώστε να παύσουν πλέον να 
αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σας - αυτό αποτελεί 
παράδοση αγαθών για σκοπούς Φ.Π.Α. και, αν είναι φορολογητέα 
παράδοση, οφείλετε να αποδώσετε φόρο για την εν λόγω διάθεση. 
 
Όµως αν πωλείτε την επιχείρηση σας ως δρώσα οικονοµική µονάδα,τότε 
εφαρµόζονται ειδικοί κανόνες. 
 
Αν πωλείτε αυτοκίνητο ή κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
χρησιµοποιούνταν για επιχειρηµατική ψυχαγωγία, για τα οποία δεν είχατε 
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών, δεν χρειάζεται να αποδώσετε 
Φ.Π.Α.  διότι τέτοια παράδοση είναι εξαιρούµενη. 
 
Επίσης µπορεί να οφείλετε Φ.Π.Α.  πάνω στα αποθέµατα και τα 
περιουσιακά στοιχεία που παραµένουν στην κατοχή σας όταν 
τερµατίζεται η εγγραφή σας στο Μητρώο Φ.Π.Α., εκτός και αν πωλείτε την 
επιχείρηση σας ως δρώσα οικονοµική µονάδα. Για τη µεταβίβαση 
δρώσας οικονοµικής µονάδας, µπορείτε να βρείτε περισσότερες 
λεπτοµέρειες στο Ενηµερωτικό Έντυπο «Μεταβίβαση ∆ρώσας 
Οικονοµικής Μονάδας» 
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24. Χρήση αγαθών/υπηρεσιών στην επιχείρηση σας 
 
Αν  χρησιµοποιείτε αγαθά και υπηρεσίες στην επιχείρηση σας τα οποία η 
επιχείρηση η ίδια παρήγαγε ή αγόρασε,  κανονικά δεν οφείλετε Φ.Π.Α. 
γιατί αυτό δεν αποτελεί συναλλαγή. 
 
Όµως, η χρήση αγαθών θεωρείται ως αυτοπαράδοση και εποµένως έχετε 
υποχρέωση να αποδώσετε φόρο εκροών, αν : 
 
• είστε πωλητής αυτοκινήτων, έχετε εκπέσει το φόρο για την αγορά ή 

εισαγωγή του αυτοκινήτου και το χρησιµοποιείτε στην επιχείρηση 
σας, ή 

• χρησιµοποιείτε ένα αυτοκίνητο για το οποίο έχετε εκπέσει το φόρο      
( γιατί αποκτήθηκε για να χρησιµοποιηθεί ως ταξί ή ως αυτοκίνητο 
ενοικίασης ή ως αυτοκίνητο για σχολή οδήγησης) για οποιαδήποτε 
άλλη χρήση. 

 
 
25. Ιδιωτική χρήση αγαθών και υπηρεσιών                     
 
Όταν αγαθά τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση σας χρησιµοποιηθούν για 
ιδιωτικούς σκοπούς εκτός της επιχείρησης, τότε πραγµατοποιείτε 
φορολογητέα συναλλαγή. Αυτό περιλαµβάνει και αγαθά που έχετε 
παραγάγει ο ίδιος, καθώς επίσης και αγαθά από τα αποθέµατά σας και 
από οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σας. Η 
ιδιωτική χρήση περιλαµβάνει και τη δική σας προσωπική χρήση των 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Επίσης καλύπτει τη χρήση τους 
εκτός της επιχείρησης από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όπως 
υπάλληλο,συγγενή ή φίλο σας. 
 
Πιο κάτω αναφέρονται µερικά συνηθισµένα παραδείγµατα που συνιστούν 
ιδιωτική χρήση : 
 
• χρησιµοποιείτε αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση για ιδιωτικούς 

σκοπούς 
• δίνετε ή δανείζετε ένα αντικείµενο της επιχείρησης σε κάποιον 
• οι υπάλληλοί σας χρησιµοποιούν κατά τα Σαββατοκυρίακα,τις αργίες ή 

τις διακοπές τους αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση (π.χ εµπορικά 
αυτοκίνητα). 

 
Αν τα αγαθά τελούν µόνιµα σε ιδιωτική χρήση, έτσι ώστε να µην 
αποτελούν πια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αυτό αποτελεί 
παράδοση αγαθών. Αν δεν υπάρχει αντιπαροχή για την παράδοση, ο 
Φ.Π.Α. επιβάλλεται επι του κόστους των αγαθών. 
 
Αν η ιδιωτική χρήση των αγαθών είναι προσωρινή,αυτό αποτελεί παροχή 
υπηρεσιών. Αν δεν υπάρχει αντιπαροχή για την παροχή, ο Φ.Π.Α. 
επιβάλλεται επι του πλήρους κόστους της παροχής. Για µια συγκεκριµένη 
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χρονική περίοδο αυτό ισούται µε το ποσό της απόσβεσης των αγαθών  
συν οποιοδήποτε άλλο κόστος που σχετίζεται µε τα εν λόγω αγαθά, 
πολλαπλασιαζόµενο επι την αναλογία της ιδιωτικής προς τη συνολική 
χρήση.  
 
Αν τα αγαθά αποκτούνται αποκλειστικά για ιδιωτικό ή µη επιχειρηµατικό 
σκοπό, το φόρο που σας επιβλήθηκε δεν µπορείτε να τον εκπέσετε, 
ακόµα και αν τα εν λόγω αγαθά χρησιµοποιηθούν σε µεταγενέστερο 
στάδιο για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Το δικαίωµα της έκπτωσης του 
φόρου δηµιουργείται και µπορεί να διεκδικηθεί, κατά το χρόνο που 
επιβαρύνεστε το φόρο. 
 
Αν όµως, αγοράζετε κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία και τα 
χρησιµοποιείτε µερικώς για την πραγµατοποίηση φορολογητέων 
παραδόσεων και µερικώς για ιδιωτικούς ή µη επιχειρηµατικούς σκοπούς, 
έχετε το δικαίωµα για πλήρη και άµεση έκπτωση του φόρου. Βεβαίως, το 
στοιχείο της ιδιωτικής ή µη επιχειρηµατικής χρήσης, τυγχάνει χειρισµού 
ως φορολογητέα συναλλαγή χωρίς αντιπαροχή, για την οποία οφείλεται 
φόρος εκροών. 
 
 
26. Απώλεια αγαθών 
 
Η παράγραφος αυτή επεξηγεί πότε οφείλεται φόρος και πότε όχι,στις 
περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των αγαθών. 
 
(α) αν δεν έχετε παραδώσει τα αγαθά, τότε δεν οφείλεται  φόρος, 
 
(β) αν έχετε παραδώσει τα αγαθά, τότε οφείλεται φόρος, 
 
(γ) αν τα αγαθά απωλεσθούν κατά τη µεταφορά τους προς τον πελάτη  
     σας και η σύµβαση καθιστά υπεύθυνο τον πελάτη για οποιαδήποτε  
     απώλεια πριν την παράδοση,τότε οφείλεται φόρος, 
 
(δ) αν τα αγαθά απωλεσθούν κατά τη µεταφορά τους προς τον πελάτη  
     σας και η σύµβαση καθιστά εσάς υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια  
     πριν την παράδοση και : 

• έχετε εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. προς τον πελάτη σας, τότε ο 
φόρος οφείλεται επι του ποσού που φαίνεται στο τιµολόγιο, εκτός 
και αν έχετε εκδώσει έγκυρο πιστωτικό σηµείωµα, 

• δεν έχετε εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α., τότε δεν οφείλεται φόρος γιατί 
δεν έχετε πραγµατοποιήσει παράδοση, 

 
(ε)  αν παραχωρείτε καταστραµµένα αγαθά σε ασφαλιστή, µε βάση τους  
      όρους ασφαλιστηρίου εγγράφου, τότε δεν οφείλεται φόρος, 
 
(στ)  αν αγαθά έχουν κλαπεί από την επιχείρησή σας, µπορεί να µην  
        υποχρεωθείτε να αποδώσετε φόρο αν έχετε καταγγείλει την  
        υπόθεση στην αστυνοµία. 
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27. Αγαθά που πωλούνται προς εξόφληση χρέους 
 
Αν πωληθούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ενός εγγεγραµµένου 
προσώπου, για εξόφληση χρέους, τότε πραγµατοποιείται παράδοση 
αγαθών. Η παράγραφος 58 επεξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 
χειρίζεστε τέτοιες πωλήσεις. 
 
28. Τηλέφωνα µε κερµατοδέκτες και τηλεκάρτες 
 
(α)  Αν έχετε τηλέφωνο µε κερµατοδέκτη στα υποστατικά σας, ο οποίος 

χρησιµοποιείται από το κοινό, η παροχή υπηρεσίας προς τους 
χρήστες πραγµατοποιείται από εσάς και όχι από την οργανισµό 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. η Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου). Γι' αυτό, οφείλετε να αποδώσετε φόρο 
εκροών για τα χρήµατα που µαζεύετε από τέτοια συσκευή τηλεφώνου 
και ασφαλώς δικαιούστε έκπτωση του φόρου εισροών που σας 
χρεώνει ο οργανισµός παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. 
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου) στο λογαριασµό του εν λόγω 
τηλεφώνου. Το ποσό που µαζεύετε από τη συσκευή αποτελεί την 
αντιπαροχή και για να βρείτε το Φ.Π.Α. που οφείλετε πρέπει να 
πολλαπλασιάσετε την αντιπαροχή επί το κλάσµα του Φ.Π.Α. που 
αντιστοιχεί στον κανονικό συντελεστή. Ο καθορισµός του κλάσµατος 
του Φ.Π.Α. επεξηγείται στο παράρτηµα ∆.         

(β)  Αν ενεργείτε ως αντιπρόσωπος για την πώληση τηλεκαρτών τότε 
πραγµατοποιείτε φορολογητέα παροχή υπηρεσιών κανονικού 
συντελεστή. Οφείλετε να αποδώσετε φόρο εκροών στις προµήθειες 
που λαµβάνετε από τον αντιπροσωπευόµενο, δηλαδή τον 
προµηθευτή των τηλεκαρτών (π.χ Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου). 

 
 
29. Χρεώσεις για ακυρώσεις, κατάσχεση     
         παρακαταθηκών και δικαιώµατα προκρατήσεων 
 
Αν χρεώνετε κάποιο πελάτη ως αποζηµίωση επειδή ακυρώνει µια 
προκράτηση, τότε δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της χρέωσης αυτής γιατί 
δεν αφορά πληρωµή για συγκεκριµένη συναλλαγή. Αν ο πελάτης σας 
χάνει την παρακαταθήκη (ντεπόζιτο) που αρχικά κατέβαλε, τότε µπορείτε 
να αφαιρέσετε στην επόµενη σας φορολογική δήλωση οποιοδήποτε 
ποσό Φ.Π.Α. έχετε ήδη αποδώσει. Σε περίπτωση όµως που ενεργείτε ως 
αντιπρόσωπος και έχετε χρεώσει κάποιο πελάτη µε δικαίωµα 
προκράτησης, για παράδειγµα για κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο, 
αυτό το δικαίωµα αποτελεί την αντιπαροχή για µια φορολογητέα παροχή 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν ο πελάτης σας χρησιµοποιήσει ή όχι το 
δωµάτιο. 
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30. Χρεώσεις για εξυπηρέτηση και φιλοδωρήµατα  
 
Αν χρεώνετε κάποιο ποσό για εξυπηρέτηση, το ποσό αυτό υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή. Για παράδειγµα, στην περίπτωση γεύµατος σε 
εστιατόριο, ο Φ.Π.Α. χρεώνεται επί της τιµής του γεύµατος αφού 
προστεθεί και η χρέωση για την εξυπηρέτηση (το 10%). Αν ο πελάτης 
όµως δίνει εθελοντικά και ένα επιπλέον φιλοδώρηµα, πέραν από τη 
συνολική χρέωσή σας, τότε δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. σ' αυτό, γιατί είναι 
εκτός πεδίου εφαρµογής του φόρου. 
 
 
31. Κρατικές αρχές, οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, αρχές    
         τοπικής αυτοδιοίκησης, ξένες στρατιωτικές  
         δυνάµεις, διπλωµατικές αποστολές και διεθνείς  
         οργανισµοί. 
 
Αν παραδίδετε αγαθά ή παρέχετε υπηρεσίες σε κυβερνητικά τµήµατα, 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου (ηµικρατικούς) ή αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να χρεώνετε και να αποδίδετε Φ.Π.Α. µε το 
συνηθισµένο τρόπο. 
 
Αν λαµβάνετε αγαθά ή υπηρεσίες από κυβερνητικά τµήµατα, 
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε 
µπορεί να σας χρεώσουν Φ.Π.Α. 
 
Οι  φορολογητέες συναλλαγές προς τις Αρχές των Βρεττανικών Βάσεων 
υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή, νοουµένου ότι σας εφοδιάζουν µε 
πιστοποιητικό απαλλαγής (Εντυπο V6A).  
 
Οι φορολογητέες συναλλαγές προς  την ΕΛ.∆Υ.Κ., τον Οργανισµό 
Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και τις εξειδικευµένες οργανώσεις του, τη 
∆ύναµη του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο, τις διπλωµατικές αποστολές στη 
∆ηµοκρατία και τις προξενικές αρχές καθώς και τους διάφορους διεθνείς 
οργανισµούς, φορολογούνται µε το συνηθισµένο τρόπο και πρέπει 
οπωσδήποτε να τους εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α.. Αν δικαιούνται απαλλαγή 
από το Φ.Π.Α., µπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο, 
επισυνάπτοντας και τα σχετικά τιµολόγια Φ.Π.Α., στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
για να τους επιστραφεί ο φόρος που τους επιβλήθηκε (αν δικαιούνται 
τέτοια επιστροφή).  
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IV. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ                                   
 
 
Ο  "φόρος εισροών" είναι ο φόρος µε τον οποίο επιβαρύνεστε όταν 
πραγµατοποιείτε εισαγωγές, αγορές και δαπάνες που αφορούν την 
επιχείρησή σας και περιλαµβάνουν: 
 
• αγαθά που σας παραδίνονται και υπηρεσίες που σας 

παρέχονται στη ∆ηµοκρατία 
• αγαθά που εισάγετε για εσωτερική κατανάλωση 
• αγαθά που τελωνίζετε από αποθήκη αποταµίευσης (µπόντετ) 
• οποιεσδήποτε υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ 

του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, τις οποίες λαµβάνετε 
από το εξωτερικό. 

 
Το Μέρος αυτό εξηγεί τους βασικούς κανόνες σχετικά µε το φόρο 
εισροών,  συµπεριλαµβανοµένων και των κανόνων που καθορίζουν  
πότε µπορείτε να εκπίπτετε το  φόρο εισροών και πότε όχι.  
 
32. Γενικά 
 
Κανονικά µπορείτε να εκπέσετε το φόρο εισροών που σχετίζεται µε : 
 
(α) φορολογητέες συναλλαγές που πραγµατοποιείτε, δηλαδή συναλλαγές 
που υπόκεινται στο µηδενικό ή το µειωµένο ή  τον κανονικό συντελεστή, 
και 
 
(β) συναλλαγές που πραγµατοποιούνται εκτός της ∆ηµοκρατίας, που θα 
ήταν φορολογητέες συναλλαγές αν πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό 
της ∆ηµοκρατίας. 
 
Την έκπτωση του φόρου εισροών σας τη διεκδικείτε αφαιρώντας το φόρο 
εισροών σας από το φόρο εκροών σας όταν συµπληρώνετε τη 
φορολογική σας δήλωση. Αν ο φόρος εκροών είναι µεγαλύτερος από το 
φόρο εισροών, τότε έχετε υποχρέωση να καταβάλετε τη διαφορά στον 
Έφορο Φ.Π.Α., µέσα στα προβλεπόµενα χρονικά πλαίσια. Αν όµως ο 
φόρος εισροών είναι µεγαλύτερος από το φόρο εκροών, τότε η διαφορά 
σάς επιστρέφεται από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. µε επιταγή. 
 
Όµως, δεν µπορείτε να διεκδικήσετε έκπτωση του Φ.Π.Α. που σας έχουν 
χρεώσει για τα ακόλουθα :  
 

• Παράδοση, εκµίσθωση ή εισαγωγή αυτοκινήτου (εξαιρούνται τα 
ταξί, τα αυτοκίνητα ενοικίασης και τα αυτοκίνητα των σχολών 
οδηγών). Αυτοκίνητο σηµαίνει  το συνηθισµένο επιβατηγό 
αυτοκίνητο δηλαδή δεν συµπεριλαµβάνει τα µονοθέσια, τα πέραν 
των δέκα θέσεων, τα εµπορικά  και τα τύπου βαν οχήµατα, τα 
τροχόσπιτα και τα ασθενοφόρα, τα οχήµατα που είναι βαρύτερα 
των τριών τόνων και γενικά τα οχήµατα που είναι κατασκευασµένα 
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για ειδικό σκοπό και ο χώρος που διαθέτουν για τη µεταφορά 
επιβατών είναι απλά παρεπόµενος του ειδικού σκοπού. 

 
• Έξοδα επιχειρηµατικής ψυχαγωγίας. 

 
Επίσης δεν µπορείτε να διεκδικήσετε έκπτωση του Φ.Π.Α. που 
λανθασµένα σας έχουν χρεώσει για : 
 

• Εργα τέχνης, αρχαιότητες, αντικείµενα συλλογών και  
µεταχειρισµένα αγαθά που πωλήθηκαν σε σας δυνάµει του σχεδίου 
περιθωρίου  κέρδους.   

 
• Περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης που µεταβιβάσθηκε σε σας ως  

            δρώσα οικονοµική µονάδα. 
 
Αν  έχετε επιβαρυνθεί µε φόρο εισροών ο οποίος σχετίζεται µε 
εξαιρούµενες παραδόσεις, µπορεί να µη δικαιούστε να διεκδικήσετε 
έκπτωση ολόκληρου του ποσού (βλέπε παράγραφο 34). Ο Φ.Π.Α. που 
επιβαρύνει τις γενικές σας δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων και των 
εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, µπορεί να διεκδικηθεί για έκπτωση 
σύµφωνα µε τους κανόνες της παραγράφου αυτής. Αν όµως τα έξοδα 
αποδίδονται µερικώς σε εξαιρούµενες συναλλαγές, µόνο µέρος του 
Φ.Π.Α. µπορείτε να εκπέσετε. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 
βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο "Μερική εξαίρεση". 
 
Κανονικά πρέπει να διεκδικείτε έκπτωση του φόρου εισροών στη 
φορολογική σας δήλωση της περιόδου στην οποία εµπίπτει το 
φορολογικό σηµείο (χρόνος της συναλλαγής) όπως αυτή αναγράφεται 
στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. ή προκειµένου για εισαγωγή στην περίοδο στην 
οποία εµπίπτει η ηµεροµηνία του τελωνισµού. 
 
Αν δεν είστε σε θέση να διεκδικήσετε την έκπτωση στην κανονική περίοδο 
γιατί δεν έχετε ακόµα παραλάβει τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, 
µπορείτε να το κάνετε στη φορολογική δήλωση της αµέσως επόµενης 
φορολογικής περιόδου. Για διεκδίκηση έκπτωσης σε οποιαδήποτε 
µεταγενέστερη περίοδο, χρειάζεστε προηγουµένως την έγκριση του 
αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα αποδεικτικά στοιχεία για το φόρο 
εισροών µπορείτε να βρείτε στην παράγραφο 65. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να έχετε το δικαίωµα να διεκδικείτε έκπτωση του 
φόρου πρέπει να τηρείτε ορισµένα αρχεία (βλέπε παράγραφο 60). 
 
 
33. Ποσό φόρου εισροών 
 
Αν  έχετε το δικαίωµα να διεκδικήσετε έκπτωση ολόκληρου του φόρου 
εισροών, το ποσό που θα πρέπει να διεκδικήσετε θα είναι το ποσό του 
Φ.Π.Α. που φαίνεται στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. του προµηθευτή σας. Αν το 
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τιµολόγιο είναι τιµολόγιο λιανοπωλητή (βλέπε παράγραφο 50) στο οποίο 
δεν φαίνεται το ποσό του φόρου χωριστά, ο φόρος εισροών σας θα είναι 
το κλάσµα Φ.Π.Α. (Παράρτηµα ∆) επί το συνολικό ποσό που σας 
χρεώθηκε (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τη συναλλαγή. Αν στο 
τιµολόγιο λιανοπωλητή περιλαµβάνονται αγαθά που εµπίπτουν  στον 
κανονικό ή/και στο µειωµένο ή/και στο µηδενικό συντελεστή τότε ο φόρος 
εισροών που µπορείτε να διεκδικήσετε ισούται µε το συνολικό πληρωτέο 
ποσό για τα αγαθά κανονικού συντελεστή (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) επί το κλάσµα Φ.Π.Α. για τον κανονικό συντελεστή, συν το 
συνολικό πληρωτέο ποσό για αγαθά µειωµένου συντελεστή 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) επί το κλάσµα Φ.Π.Α. για το 
µειωµένο συντελεστή. 
 
Το  κλάσµα του Φ.Π.Α. είναι εκείνο που αντιστοιχεί στο συντελεστή του 
φόρου που ισχύει κατά το χρόνο της συναλλαγής. 
 
 
34. Εξαιρούµενες συναλλαγές και µερική εξαίρεση 
 
Αν επιβαρύνεστε µε φόρο εισροών για αγαθά ή υπηρεσίες που θα 
χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση και εξαιρούµενων 
συναλλαγών, τότε θεωρείστε µερικώς εξαιρούµενος και πιθανό να µη 
µπορείτε να εκπέσετε ολόκληρο το φόρο εισροών σας. Πρέπει να είστε σε 
θέση να συσχετίζετε τις αγορές σας και τα άλλα έξοδα σας µε τις 
συναλλαγές που πραγµατοποιείτε. Παρόλον που είναι σχετικά εύκολο να 
καθορίσετε ποιά αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά 
για να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες  ή εξαιρούµενες συναλλαγές, 
πολύ πιθανό να καταβάλλετε Φ.Π.Α. για γενικά έξοδα τα οποία δεν 
µπορείτε να διαχωρίσετε. Εποµένως θα πρέπει να ακολουθήσετε µια 
µέθοδο επιµερισµού του φόρου για να υπολογίσετε το φόρο που 
µπορείτε να εκπέσετε. Η κανονική µεθοδος χρησιµοποιεί τη σχέση της 
αξίας των φορολογητέων συναλλαγών προς την αξία όλων των 
συναλλαγών σας για να κάνει αυτόν τον επιµερισµό. Αν πιστεύετε ότι 
άλλη µέθοδος επιµερίζει καλύτερα και δικαιότερα το φόρο µπορείτε να 
ζητήσετε σχετική έγκριση από το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. 
 
Μπορείτε, όµως, να διεκδικήσετε έκπτωση ολόκληρου του φόρου  
εισροών ωσάν να πραγµατοποιείτε µόνο φορολογητέες συναλλαγές, αν ο 
φόρος εισροών που αφορά τις εξαιρούµενες συναλλαγές δεν υπερβαίνει 
συνολικά τις £100 το µήνα κατά µέσο όρο και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει 
το ένα δεύτερο ολόκληρου του φόρου των εισροών σας στη συγκεκριµένη 
φορολογική περίοδο (κανόνας de minimis). 
 
Αν επιβαρύνεστε µε Φ.Π.Α. που δεν είναι φόρος εισροών (γιατί δεν 
αναλογεί σε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της 
επιχείρησής σας) και πρέπει να επιµερίσετε εκείνο το Φ.Π.Α. για να 
προσδιορίσετε το φόρο εισροών σας, πρέπει να κάνετε αυτόν τον 
επιµερισµό πριν να προχωρήσετε σε οποιουσδήποτε υπολογισµούς για 
σκοπούς µερικής εξαίρεσης. Οι µέθοδοι µερικής εξαίρεσης αφορούν µόνο 
φόρο εισροών. 
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35. Σχέδιο κεφαλαιουχικών αγαθών 
  
Αν αποκτήσετε ορισµένα κεφαλαιουχικά αγαθά για χρήση στην 
επιχείρησή σας, πρέπει να επανεξετάζετε τη χρήση που τους γίνεται κάθε 
χρόνο για µια ορισµένη χρονική περίοδο. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην έκταση στην οποία τα 
χρησιµοποιείτε για την πραγµατοποίηση φορολογητέων συναλλαγών, 
πρέπει να προβείτε σε αναπροσαρµογή του φόρου που έχετε εκπέσει για 
το συγκεκριµένο κεφαλαιουχικό αγαθό. Για παράδειγµα αγοράσατε ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας £50.000 όταν πραγµατοποιούσατε µόνο 
φορολογητέες συναλλαγές και γι' αυτό εκπέσατε ολόκληρο το ποσό του 
φόρου που σας επιβλήθηκε για την αγορά του. Αν αργότερα αρχίσετε να 
πραγµατοποιείτε και εξαιρούµενες συναλλαγές πρέπει να επιστρέψετε 
ένα µέρος από το Φ.Π.Α. που έχετε εκπέσει. 
 
Το σχέδιο καλύπτει µόνο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) £20.000 και πάνω, όταν τα αποκτάτε ως 
κεφαλαιουχικά αγαθά της επιχείρησης σας. 
 
Η χρονική περίοδος στην οποία όταν υπάρξει αλλαγή πρέπει να προβείτε 
σε αναπροσαρµογή είναι περίπου πέντε χρόνια. Για τον ακριβή 
υπολογισµό της καθώς και περισσότερες λεπτοµέρειες για το εν λόγω 
σχέδιο µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο «Σχέδιο 
κεφαλαιουχικών αγαθών». 
 
 
36. Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες που δεν    
          χρησιµοποιούνται για την επιχείρηση σας 
 
 
Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τα αγαθά και υπηρεσίες που αποκτάτε όχι για 
σκοπούς της επιχείρησής σας δεν αποτελεί φόρο εισροών και δεν 
µπορείτε να τον εκπέσετε. Αυτό αφορά αγαθά και υπηρεσίες : 
 
• για προσωπική χρήση 
 
• που παραδίδονται σε σας για χρήση από την επιχείρηση άλλου 

προσώπου 
 
• που παραδίδονται σε άλλο πρόσωπο, ακόµα και αν τα πληρώνετε 

εσείς 
 
• που παραδίδονται στην επιχείρησή σας αλλά για να χρησιµοποιηθούν 

για µη επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 
 
Ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες µπορεί να χρησιµοποιούνται µόνο 
µερικώς για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Ορισµένα συνηθισµένα 
παραδείγµατα είναι : 
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• οι τηλεφωνικές υπηρεσίες 
 
• η θέρµανση και ο φωτισµός 
 
• οι επιδιορθώσεις, η συντήρηση, η επίπλωση κ.λ.π., αν ένα κτίριο δεν 

χρησιµοποιείται µόνο για την επιχείρησή σας - για παράδειγµα, όταν 
χρησιµοποιείτε την κατοικία σας σαν υποστατικό της επιχείρησης σας. 

 
Αν συµβαίνει αυτό δεν µπορείτε να διεκδικείτε ως φόρο εισροών 
ολόκληρο το φόρο που σας επιβλήθηκε.  
 
Αν πρόκειται για υπηρεσίες ή  για αγαθά που δεν αποτελούν 
κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, µπορείτε να 
εκπέσετε µόνο το µέρος εκείνο του φόρου που αναλογεί στη χρήση για 
επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
 
 Αν πρόκειται όµως για κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
έστω και µερικώς θα χρησιµοποιηθούν για επιχειρηµατικούς σκοπούς, 
έχετε δικαίωµα να εκπέσετε αµέσως ολόκληρο το φόρο εισροών, και 
υποχρέωση να αποδίδετε φόρο εκροών σε κάθε φορολογική περίοδο για 
τη µη επιχειρηµατική χρήση του αγαθού. Θα πρέπει δε, να τηρείτε 
στοιχεία για τη χρήση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό θα βρείτε στο Παράρτηµα Η. 
 
 
37. Εξοδα συντήρησης και ψυχαγωγίας του   

προσωπικού 
 
(α) Γενικά 
 
Αν πληρώνετε σε ένα υπάλληλό σας ένα καθορισµένο ποσό σαν έξοδα 
συντήρησης (επίδοµα), δεν µπορείτε να διεκδικήσετε έκπτωση 
οποιουδήποτε φόρου επιβλήθηκε για αυτά τα έξοδα.  
 
Αν η επιχείρηση πληρώνει τα πραγµατικά έξοδα, τότε µπορείτε να 
διεκδικήσετε έκπτωση του φόρου που επιβλήθηκε όπως επεξηγείται στις 
παραγράφους (β) και (γ) πιο κάτω. Αν η επιχείρηση πληρώνει µόνο ένα 
ποσοστό από αυτά τα πραγµατικά έξοδα, µπορείτε να διεκδικήσετε σαν 
φόρο εισροών µόνο το µέρος εκείνο του φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό 
που πληρώσατε. 
 
(β)  Γεύµατα 
 
Αν η επιχείρηση σας παρέχει διευκολύνσεις καντίνας σε σας ή/και τους 
υπαλλήλους σας, µπορείτε να µεταχειρίζεστε ως φόρο εισροών ολόκληρο 
το φόρο που επιβαρύνεστε για να παράσχετε αυτές τις διευκολύνσεις. 
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Αν η επιχείρηση σας πληρώνει για γεύµατα των υπαλλήλων σας, 
µπορείτε και πάλι να µεταχειρίζεστε ως φόρο εισροών ολόκληρο το φόρο 
που επιβαρύνεστε. 
 
Αν είστε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή συνέταιρος ή σύµβουλος, 
µπορείτε να µεταχειρίζεστε ως φόρο εισροών ολόκληρο το φόρο που 
επιβαρύνεστε για γεύµατα που λαµβάνετε όταν βρίσκεστε εκτός του 
συνηθισµένου τόπου εργασίας σας σε επιχειρηµατικό ταξίδι. ∆εν µπορείτε 
όµως να εκπέσετε το φόρο που επιβαρύνεστε για γεύµατα που δεν 
λαµβάνονται για επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
 
(γ)  ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 
 
Όταν εσείς ή υπάλληλοι σας βρίσκεστε εκτός του συνηθισµένου τόπου 
εργασίας σας για επιχειρηµατικό ταξίδι, µπορείτε να µεταχειρίζεστε ως 
φόρο εισροών ολόκληρο το φόρο που επιβαρύνεστε για διαµονή σε 
ξενοδοχείο ή παρόµοιο κατάλυµα. 
 
(δ) Ψυχαγωγία του προσωπικού 
 
Μπορείτε να µεταχειρίζεστε ως φόρο εισροών ολόκληρο το φόρο που 
επιβαρύνεστε για την ψυχαγωγία του προσωπικού της επιχείρησής σας 
στην έκταση που τα έξοδα αυτά σχετίζονται µε τους σκοπούς της 
επιχείρησης.  
 
Υπενθυµίζεται ότι δεν µπορείτε να εκπέσετε το φόρο που έχετε 
υποστεί για φιλοξενία ή ψυχαγωγία οποιουδήποτε είδους που παρέχετε, 
για επιχειρηµατικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε που δεν είναι υπάλληλός 
σας. 
 
 
38. Στέγαση 
 
(α) Υπάλληλοι.  
 
Αν η επιχείρηση σας παρέχει στους υπαλλήλους της διαµονή σε κατοικία, 
µπορείτε να µεταχειρίζεστε ως φόρο εισροών το φόρο που επιβαρύνεστε. 
 
(β) Αυτοεργοδοτούµενοι ιδιοκτήτες, συνέταιροι, σύµβουλοι 
 
Αν είστε ο ιδιοκτήτης, συνέταιρος, ή σύµβουλος της επιχείρησης δεν 
µπορείτε να εκπέσετε το φόρο για έξοδα όπως εργασίες επιδιόρθωσης 
και συντήρησης που συνδέονται µε τη διαµονή σας σε κατοικία, ακόµα και 
αν η κατοικία ανήκει στην επιχείρηση η οποία επιβαρύνετε και τα έξοδα. 
Όµως αν η κατοικία χρησιµοποιείται µερικώς για επιχειρηµατικούς 
σκοπούς- για παράδειγµα αν ένα δωµάτιο χρησιµοποιείται ως το γραφείο 
σας ή ως αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης - τότε µπορείτε να 
διεκδικήσετε ως φόρο εισροών µέρος του φόρου που σας επιβλήθηκε. 
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39. Φ.Π.Α. που πληρώθηκε για αγαθά που αποκτήθηκαν  
          και  υπηρεσίες που λήφθηκαν πριν την εγγραφή  
          στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
 
Ο Φ.Π.Α. που πληρώθηκε για αγαθά και υπηρεσίες που  αποκτήσατε 
προτού εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α., δεν συνιστά φόρο εισροών. Όταν 
εγγραφείτε όµως, µπορείτε να µεταχειριστείτε το φόρο αυτό ως φόρο 
εισροών, µε την προυπόθεση ότι έχετε στην κατοχή σας αποδεικτικά 
στοιχεία και πληρείτε τους όρους που παρατίθενται πιο κάτω. 
Μπορείτε να εκπέσετε το φόρο που επιβαρυνθήκατε πριν την εγγραφή 
σας µόνο αν  αφορά την πραγµατοποίηση φορολογητέων συναλλαγών. 
Τα de minimis όρια της µερικής εξαίρεσης δεν εφαρµόζονται για το φόρο 
που έχετε επιβαρυνθεί πριν την εγγραφή σας. 
 
(α)  Αγαθά 
 
Μπορείτε να µεταχειριστείτε ως φόρο εισροών το φόρο που έχετε 
επιβαρυνθεί για αγαθά που αποκτήσατε πριν την εγγραφή σας, αν : 
 
(i) τα αγαθά παραδόθηκαν στο πρόσωπο που τώρα είναι 

εγγεγραµµένο στο  Μητρώο Φ.Π.Α., και 
 
(ii)       τα αγαθά παραδόθηκαν όχι περισσότερο από τρία χρόνια πριν την 

εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Φ.Π.Α., και 
 
(iii)  τα αγαθά αποκτήθηκαν για την επιχείρηση που τώρα έχει 

εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α., και 
 
(iv)      εξακολουθείτε να έχετε στην κατοχή σας τα αγαθά κατά την 

ηµεροµηνία της εγγραφής σας στο Μητρώο Φ.Π.Α., και τηρείτε 
λογαριασµό αποθεµάτων των αγαθών. Ο λογαριασµός πρέπει να 
δείχνει τις ποσότητες των αγαθών και τις ηµεροµηνίες που τα 
αποκτήσατε. Αν  οποιαδήποτε αγαθά χρησιµοποιήθηκαν για να 
κατασκευαστούν άλλα αγαθά ή διατέθηκαν µετά την εγγραφή σας 
στο Μητρώο Φ.Π.Α., ο λογαριασµός πρέπει να περιλαµβάνει 
λεπτοµέρειες και ηµεροµηνίες. 

 
Να θυµάστε ότι δεν δικαιούστε να διεκδικήσετε πίστωση του Φ.Π.Α. που 
σας επιβλήθηκε στις αγορές αναλώσιµων αγαθών, όπως π.χ. καύσιµα, 
ηλεκτρισµός κ.λ.π. 
 
Αν το πρόσωπο που τώρα είναι εγγεγραµµένο είναι νοµικό πρόσωπο, 
µπορείτε ακόµα να διεκδικήσετε έκπτωση του φόρου που χρεώθηκε πριν 
τη σύσταση του, όπως επεξηγείται στην υποπαράγραφο (γ) πιο κάτω. 
 
 
(β)  Υπηρεσίες 
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Μπορείτε να θεωρήσετε ως φόρο εισροών το φόρο που σας επιβλήθηκε 
για τις υπηρεσίες που λάβατε προτού εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α.,  
αν : 
 
(i) οι υπηρεσίες είχαν παρασχεθεί στο πρόσωπο που είναι τώρα 

εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α., και 
(ii) οι υπηρεσίες λήφθηκαν για τους σκοπούς της επιχείρησης που 

τώρα καλύπτεται από την εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. και 
αφορούν τις φορολογητέες της δραστηριότητες (αν οι υπηρεσίες 
συνδέονται µερικώς µε φορολογητέες δραστηριότητες και µερικώς 
µε άλλες δραστηριότητες, πρέπει να βρείτε το ποσοστό της 
χρήσης των υπηρεσιών που συνδέεται µε τις φορολογητέες 
δραστηριότητες), και 

(iii) οι υπηρεσίες λήφθηκαν σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τους έξι µήνες πριν την εγγραφή σας, και 

(iv) οι υπηρεσίες δεν συνδέονται µε αγαθά που είχατε διαθέσει πριν 
την εγγραφή σας ( π.χ. επιδιορθώσεις σε µηχανή που πωλήθηκε 
πριν την εγγραφή σας),και 

(v) τηρείτε κατάλογο αυτών των υπηρεσιών. Ο κατάλογος πρέπει να 
περιγράφει τις υπηρεσίες και να δείχνει τις ηµεροµηνίες που τις 
λάβατε. Αν οι υπηρεσίες αφορούν αγαθά που είχατε διαθέσει µετά 
την εγγραφή σας στο Μητρώο Φ.Π.Α., ο κατάλογος πρέπει να δίνει 
λεπτοµέρειες και ηµεροµηνίες. 

 
Αν το πρόσωπο που τώρα είναι εγγεγραµµένο είναι νοµικό πρόσωπο, 
είναι δυνατό να διεκδικήσετε έκπτωση του Φ.Π.Α. που χρεώθηκε πριν τη 
σύσταση του, όπως επεξηγείται στην υποπαράγραφο (γ) πιο κάτω 
 
(γ)  Ο Φ.Π.Α. σε συναλλαγές πριν τη σύσταση νοµικού προσώπου 
 
Αν η επιχείρηση σας είναι νοµικό πρόσωπο (εταιρία, σωµατείο), οι πιο 
πάνω κανόνες δεν σας επιτρέπουν να διεκδικήσετε έκπτωση 
οποιουδήποτε Φ.Π.Α. σας επιβλήθηκε για τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
που αγοράστηκαν πριν τη σύσταση του νοµικού προσώπου. Όµως 
µπορείτε να µεταχειρίζεστε ως φόρο εισροών αυτό το φόρο, αν : 
 
(ι)  οι κανόνες στις υποπαραγράφους (α) και (β) θα σας επέτρεπαν να το 
κάνετε αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είχαν παρασχεθεί στο πρόσωπο που 
τώρα είναι  εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α., και 
 
(ii) τα αγαθά αποκτήθηκαν ή εισήχθηκαν και/ή οι υπηρεσίες λήφθηκαν 
από πρόσωπο  που έγινε µέλος, αξιωµατούχος ή υπάλληλος του νοµικού 
προσώπου, και 
 
(iii) το πρόσωπο πλήρώθηκε για όλα τα έξοδά του ή του δόθηκε εγγύηση 
ότι θα πληρωθεί για όλο το ποσό που κατέβαλε, και 
 
(iv) το πρόσωπο δεν ήταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο 
της συναλλαγής ή εισαγωγής. 
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40. Επιστροφές Φ.Π.Α. σε εµπορευόµενους άλλων   
         χωρών 
 
(α) Εµπορευόµενοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. οποιουδήποτε κράτους 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες στην 
Κύπρο, µπορεί να έχετε υποχρέωση να πληρώσετε Φ.Π.Α. στην Κύπρο. 
Αν αγοράζετε αγαθά για εξαγωγή δεν  έχετε υποχρέωση να πληρώσετε 
Φ.Π.Α., µπορεί όµως να πληρώσετε Φ.Π.Α. αν τα αγαθά που αγοράζετε 
χρησιµοποιούνται στην Κύπρο - για παράδειγµα, αν λαµβάνετε µέρος σε 
µια εµπορική έκθεση. 
 
∆εν µπορείτε να θεωρήσετε το Φ.Π.Α. που πληρώσατε στην Κύπρο ως 
φόρο εισροών,  µπορεί όµως υπό ορισµένες προυποθέσεις να ζητήσετε 
την επιστροφή του φόρου που έχετε επιβαρυνθεί για την αγορά αγαθών ή 
υπηρεσιών για τους σκοπούς της επιχείρησής σας - εκτός από αγαθά και 
υπηρεσίες που αγοράσατε για µεταπώληση και που προορίζονται για το 
άµεσο όφελος επιβατών - τηρουµένων των συνηθισµένων κανόνων για 
τη διεκδίκηση έκπτωσης του φόρου εισροών 
 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό  Έντυπο  
«Επιστροφές Φ.Π.Α. σε εµπορευοµένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
χωρών που δεν είναι κράτη µέλη». 
 
(β) Εµπορευόµενοι τρίτων χωρών 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος για επιχειρηµατικούς σκοπούς σε µια χώρα που 
δεν είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγοράζετε αγαθά ή 
υπηρεσίες στην Κύπρο, µπορεί να έχετε υποχρέωση να πληρώσετε 
Φ.Π.Α. στην Κύπρο. Αν αγοράζετε αγαθά για εξαγωγή, δεν  έχετε 
υποχρέωση να πληρώσετε Φ.Π.Α., µπορεί όµως να πληρώσετε Φ.Π.Α. 
αν εκείνο που αγοράζετε χρησιµοποιείται στην Κύπρο - για παράδειγµα, 
αν λαµβάνετε µέρος σε µια εµπορική έκθεση. 
 
∆εν µπορείτε να θεωρήσετε το Φ.Π.Α. που πληρώσατε στην Κύπρο ως 
φόρο εισροών, µπορεί όµως υπό ορισµένες προϋποθέσεις να ζητήσετε 
επιστροφή του Φ.Π.Α., που σας επιβλήθηκε επί εισαγωγών στην Κύπρο 
ή επί αγορών αγαθών η υπηρεσιών που χρησιµοποιήσατε στην Κύπρο 
για τους σκοπούς της επιχείρησής σας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
" Επιστροφές Φ.Π.Α. σε εµπορευοµένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
χωρών που δεν είναι κράτη µέλη". 
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V. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Το Μέρος αυτό εξηγεί τους κανόνες που καθορίζουν το χρόνο κατά 
τον οποίο για σκοπούς Φ.Π.Α. θεωρείται ότι πραγµατοποιείται µια 
παράδοση αγαθών ή µια παροχή υπηρεσιών. Ο χρόνος αυτός 
ονοµάζεται φορολογικό σηµείο. Πρέπει να αποδώσετε το Φ.Π.Α. 
µέσα στη φορολογική περίοδο στην οποία επέρχεται το 
φορολογικό σηµείο, µε το συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο 
αυτό (για το συγκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία).  
 
Αν οι συναλλαγές σας εµπίπτουν στο Σχέδιο Περιθωρίου 
Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ) πρέπει να 
ακολουθείτε τους ειδικούς κανόνες, έστω και αν αυτοί δεν συνάδουν 
µε τους κανόνες του φορολογικού σηµείου που επεξηγούνται στο 
Μέρος αυτό.  
 
 
41. Γενικά 
 
(α)  Βασικό φορολογικό σηµείο 
 
Αν παραδίδετε αγαθά, το βασικό φορολογικό σηµείο είναι συνήθως : 
 
• η ηµεροµηνία που τα αποστέλλετε στον πελάτη σας ή που τα 

παραλαµβάνει ο ίδιος από εσάς. Αυτό περιλαµβάνει τις παραδόσεις 
που πραγµατοποιούνται µε συµφωνία ενοικιαγοράς, πώληση επί 
πιστώσει ή πώληση υπό όρους.  

 
Αν όµως τα αγαθά δεν πρόκειται να αποσταλούν ή να µεταφερθούν, για 
παράδειγµα επειδή τα συναρµολογείτε και τα εγκαθιστάτε επί τόπου, τότε 
το βασικό φορολογικό σηµείο είναι : 
 
• η ηµεροµηνία που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του αγοραστή. 
 
Αν παρέχετε υπηρεσίες, το βασικό φορολογικό σηµείο είναι η ηµεροµηνία 
που εκτελούνται οι υπηρεσίες. Ως τέτοια συνήθως θεωρείται η 
ηµεροµηνία που συµπληρώνεται όλη η εργασία και το µόνο που αποµένει 
είναι η τιµολόγηση. 
 
Όµως, είτε παραδίδετε αγαθά είτε παρέχετε υπηρεσίες, το βασικό 
φορολογικό σηµείο παραγνωρίζεται αν δηµιουργείται πραγµατικό 
φορολογικό σηµείο σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (β) πιο κάτω. 
 
(β)  Πραγµατικό φορολογικό σηµείο 
 
Αν : 
 
(i) εκδώσετε τιµολόγιο ή λάβετε πληρωµή πριν το βασικό φορολογικό 

σηµείο, το φορολογικό σηµείο για το ποσό που τιµολογήσατε ή 
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λάβατε την πληρωµή είναι η ηµεροµηνία που εκδώσατε το 
τιµολόγιο ή που λάβατε την πληρωµή, οποιοδήποτε επέρχεται 
πρώτο. Η πληρωµή µπορεί να είναι και αποπληρωµή µε εγγραφή 
στα λογιστικά βιβλία, π.χ  για συµψηφισµό αµοιβαίων οφειλών. Το 
φορολογικό σηµείο επέρχεται όταν καταχωρείται η εγγραφή. Σε 
περίπτωση που η πληρωµή µε εγγραφή στα βιβλία γίνεται υπό την 
µορφή αναπροσαρµογής των ετήσιων λογαριασµών, το 
φορολογικό σηµείο είναι η ηµεροµηνία έγκρισης τους, νοουµένου 
ότι δεν εχει ήδη δηµιουργηθεί φορολογικό σηµείο, 

 
(ii) εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. µέσα σε 14 ηµέρες µετά το βασικό       
           φορολογικό σηµείο, η ηµεροµηνία που εκδίδετε το τιµολόγιο      
           καθίσταται  το φορολογικό σηµείο. Όµως να θυµάστε ότι, αν έχετε  
           εκδώσει   τιµολόγιο Φ.Π.Α. (για µερική πληρωµή) ή έχετε λάβει  
           πληρωµή πριν το βασικό φορολογικό  σηµείο, αυτό θα έχει  
           δηµιουργήσει φορολογικό σηµείο δυνάµει του (i) πιο πάνω για το  
           ποσό που τιµολογήσατε ή λάβατε. 
 
∆εν είστε υποχρεωµένος να ακολουθήσετε τον κανόνα των 14 ηµερών, 
αλλά αν αποφασίσετε να µην τον ακολουθήσετε, πρέπει να ειδοποιήσετε 
γραπτώς το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α.  
 
Αν επιθυµείτε να έχετε παράταση των 14 ηµερών πρέπει να αποταθείτε 
γραπτώς στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α., δίνοντας τους λόγους 
για την αίτησή σας. Μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε τέτοια αίτηση αν 
συνήθως εκδίδετε µηνιαία τιµολόγια, οπότε µια τέτοια παράταση θα σας 
επέτρεπε να εκδίδετε τιµολόγια αµέσως µετά το τέλος του µήνα µέσα 
στον οποίο είχατε πραγµατοποιήσει τις συναλλαγές. Στην αίτηση σας, 
πρέπει να δηλώσετε κατά πόσο επιθυµείτε να θεωρείται ως το 
φορολογικό σηµείο η τελευταία ηµέρα του µήνα ή η ηµεροµηνία έκδοσης 
του τιµολογίου Φ.Π.Α. Οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή σας, και 
νοουµένου ότι θα εγκριθεί η παράταση, η ηµεροµηνία θα είναι πάντα η 
ίδια.  
 
Αν εκδώσετε τιµολόγιο µετά την περίοδο των 14 ηµερών από το βασικό 
φορολογικό σηµείο, χωρίς έγκριση για παράταση της περιόδου αυτής, η 
φορολογική υποχρέωση δηµιουργείται κατά το βασικό φορολογικό 
σηµείο. Αν έχετε ήδη εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. για µερική πληρωµή ή 
έχετε λάβει πληρωµή πριν το βασικό φορολογικό σηµείο, αυτό έχει 
δηµιουργήσει φορολογικό σηµείο δυνάµει του (i) πιο πάνω για το ποσό 
που τιµολογήθηκε ή λήφθηκε. 
 
Αν θέλετε να εφαρµόσετε τον κανόνα των 14 ηµερών µόνο σε ορισµένα 
είδη συναλλαγών, πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο αρµόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. δίνοντας τους λόγους. 
 
Για να θεωρηθεί ότι έχετε εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. πρέπει να το 
αποστείλετε ή να το δώσετε στον πελάτη σας για να το κρατήσει. ∆εν 
δηµιουργείται φορολογικό σηµείο απλώς µε τη συµπλήρωση των 
στοιχείων ενός τιµολογίου. 
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Να θυµάστε πως, όταν δηµιουργείται φορολογικό σηµείο µε την έκδοση 
ενός τιµολογίου Φ.Π.Α., πρέπει να αποδώσετε Φ.Π.Α. µε τη φορολογική 
σας δήλωση για την περίοδο στην οποία εµπίπτει αυτό το φορολογικό 
σηµείο. ∆εν µπορείτε να καθυστερείτε την απόδοση του Φ.Π.Α. µέχρι να 
λάβετε πληρωµή. 
 
(γ) Παρακαταθήκες 
 
Οι περισσότερες παρακαταθήκες (ντεπόζιτα) καταβάλλονται συνήθως ως 
προκαταβολές και δηµιουργούν φορολογικά σηµεία όταν τις λαµβάνετε. 
Αλλά ορισµένοι τύποι παρακαταθηκών δεν συνιστούν αντιπαροχή για µια 
συναλλαγή και η καταβολή τους δεν δηµιουργεί φορολογικό σηµείο. Για 
παράδειγµα, αν λάβετε µια παρακαταθήκη ως εγγύηση για να 
εξασφαλίσετε την επιστροφή αγαθών που έχετε ενοικιάσει, και η 
παρακαταθήκη είτε επιστρέφεται όταν επιστραφούν τα αγαθά άθικτα είτε 
κατάσχεται για να σας αποζηµιώσει για τη ζηµιά ή τη βλάβη που έχουν 
υποστεί, τότε δε δηµιουργείται φορολογικό σηµείο. 
 
 
42. Συνεχείς παροχές υπηρεσιών 
 
Αν παρέχετε υπηρεσίες πάνω σε συνεχή βάση και λαµβάνετε πληρωµές 
περιοδικά ή από χρόνο σε χρόνο, τότε δηµιουργείται φορολογικό σηµείο 
κάθε φορά που εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. ή λαµβάνετε πληρωµή, 
οποιοδήποτε από τα δύο επέρχεται πρώτο. 
 
Αν οι πληρωµές οφείλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (για παράδειγµα 
µε οδηγίες στην τράπεζα ή µε άµεση χρέωση) τότε µπορείτε να εκδώσετε 
ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. στην αρχή οποιασδήποτε περιόδου µέχρι ένα χρόνο 
(νοουµένου ότι οφείλονται περισσότερες από µια πληρωµές µέσα στην 
περίοδο), το οποίο θα καλύπτει όλες τις οφειλόµενες πληρωµές της 
περιόδου. Για κάθε πληρωµή πρέπει να δείχνετε : 
 
• την ηµεροµηνία κατά την οποία οφείλεται η πληρωµή, 
• το ποσό που οφείλεται για κάθε πληρωµή χωρίς το φόρο, 
• το συντελεστή του Φ.Π.Α. 
• το Φ.Π.Α. που είναι πληρωτέος. 
 
Αν αποφασίσετε να εκδίδετε τιµολόγια Φ.Π.Α. µε αυτό τον τρόπο, δεν 
έχετε υποχρέωση να αποδίδετε φόρο µε την έκδοση του τιµολογίου αλλά 
κατά την ηµεροµηνία που οφείλεται η πληρωµή ή την ηµεροµηνία που τη 
λαµβάνετε, οποιαδήποτε επέρχεται πρώτη. 
 
Σηµείωση : 
 
Ο πελάτης σας δεν πρέπει να διεκδικήσει ως φόρο εισροών οποιοδήποτε 
Φ.Π.Α. φαίνεται στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. µέχρι την ηµεροµηνία που οφείλεται 
η πληρωµή ή µέχρι να λάβετε εσείς την πληρωµή, οποιοδήποτε 
επέρχεται πρώτο. 
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Οι ίδιες διαδικασίες εφαρµόζονται για συνεχείς παροχές ορισµένων 
αγαθών, όπως νερού και ηλεκτρισµού. 
 
 
 
43. Αγαθά που αποστέλλονται ή λαµβάνονται για       

έγκριση ή «για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής» ή 
για άλλους παρόµοιους όρους. 

 
Όταν αποστέλλονται αγαθά για «πώληση ή επιστροφή» κ.λ.π., δεν 
θεωρούνται ότι έχουν πωληθεί αλλά παραµένουν στην κυριότητα σας 
µέχρι να τα αποδεκτεί ως δικά του ο πελάτης σας. Αποδοχή σηµαίνει ότι 
ο πελάτης πληρώνει ή δείχνει µε άλλο τρόπο την επιθυµία του να τα 
κρατήσει. Μέχρι όµως να το κάνει αυτό, ο πελάτης σας έχει απεριόριστο 
δικαίωµα να τα επιστρέψει σε οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν έχετε 
συµφωνήσει µαζί του κάποιο χρονικό όριο, που δε µπορεί όµως να 
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. 
 
Αν έχετε καθορίσει κάποια προθεσµία για αποδοχή µικρότερη από 
δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής των αγαθών, το βασικό 
φορολογικό σηµείο είναι η ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας. Αν όχι, 
το βασικό φορολογικό σηµείο είναι δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία 
αποστολής των αγαθών. Και στις δύο περιπτώσεις, αν ο πελάτης σας 
αποδεκτεί τα αγαθά πριν την εκπνοή της προθεσµίας, η ηµεροµηνία της 
αποδοχής καθίσταται το βασικό φορολογικό σηµείο. 
 
Το βασικό φορολογικό σηµείο παραγνωρίζεται όταν εκδοθεί τιµολόγιο 
Φ.Π.Α. Αν λάβετε πληρωµή πριν το βασικό φορολογικό σηµείο, που δεν 
είναι επιστρεπτέα, αυτό συνήθως σηµαίνει ότι τα αγαθά έχουν γίνει 
αποδεκτά. Η πληρωµή  παρακαταθήκης που απαιτείται ως όρος της 
αποστολής των αγαθών και είναι επιστρεπτέα αν τα αγαθά επιστραφούν, 
δε συνιστά αποδοχή. 
Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας σας ειδοποιούν 
έγκαιρα ότι αποδέκτηκαν τα αγαθά. 
 
 
44. Άλλες περιπτώσεις 
 
(α) Αγαθά που λαµβάνονται για προσωπική ή άλλη µη επιχειρηµατική 
χρήση 
 
Αν παίρνετε αγαθά µόνιµα εκτός της επιχείρησης σας για µη 
επιχειρηµατική χρήση, το φορολογικό σηµείο είναι ο χρόνος που παίρνετε 
τα αγαθά ή που τα τοποθετείτε κατά µέρος γι' αυτόν το σκοπό. 
 
Αν παίρνετε αγαθά εκτός της επιχείρησής σας προσωρινά για µη 
επιχειρηµατική χρήση, αλλά παραµένουν ακόµη µέρος των αποθεµάτων  
ή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας, τότε δηµιουργείται 
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φορολογικό σηµείο την τελευταία ηµέρα κάθε φορολογικής περιόδου που 
τα αγαθά χρησιµοποιούνται ή καθίστανται διαθέσιµα γι' αυτό το σκοπό. 
 
(β)  Αυτοπαραδόσεις 
 
Το φορολογικό σηµείο για την αυτοπαράδοση ενός αυτοκινήτου µπορεί 
να καθοριστεί µόνο όταν αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετε το αυτοκίνητο 
στην επιχείρησή σας (π.χ. για χρήση από εσάς, τους διευθυντές ή 
υπαλλήλους της επιχείρησης). Το φορολογικό σηµείο, τότε, είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία το αυτοκίνητο έχει υπαχθεί στην πιιο πάνω 
χρήση. 
 
 (γ)  Συναλλαγές στην οικοδοµική βιοµηχανία δυνάµει συµβάσεων που 
προβλέπουν σταδιακές πληρωµές 
 
Αν παρέχετε υπηρεσίες ή υπηρεσίες µαζί µε αγαθά, στην οικοδοµική 
βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένων της σχεδίασης, συµβουλευτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών επίβλεψης) δυνάµει σύµβασης που προβλέπει 
σταδιακές πληρωµές, το φορολογικό σηµείο δηµιουργείται το ενωρίτερο 
από τα ακόλουθα χρονικά σηµεία : 
 
• κάθε φορά που λαµβάνετε πληρωµή, όταν η σύµβαση είναι πλήρως 

χρηµατική, ή 
• κάθε φορά που ο εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α., ή 
• κατά την έκταση που οι υπηρεσίες δεν έχει θεωρηθεί ότι 

παρασχέθηκαν µε βάση τα πιο πάνω, την ηµέρα που ακολουθεί 
περίοδο 18 µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία εκτελέστηκαν 
οι υπηρεσίες. 

 
(δ)   Συναλλαγές δυνάµει συµβάσεων που προβλέπουν κατακράτηση 
πληρωµών 
 
Όταν οποιαδήποτε σύµβαση για την παράδοση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών προβλέπει κατακράτηση οποιουδήποτε µέρους της 
αντιπαροχής, τότε το φορολογικό σηµείο για το ποσό που κατακρατείται 
είναι, είτε η ηµεροµηνία που εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. είτε η ηµεροµηνία 
που λαµβάνετε πληρωµή, οποιοδήποτε από τα δύο επέρχεται πρώτο. 
 
(ε)  Αγαθά που ανήκουν στον προµηθευτή αλλά βρίσκονται στην κατοχή 
του αγοραστή 
 
Αν ο πελάτης σας παραλαµβάνει/κατέχει αγαθά δυνάµει µιάς συµφωνίας, 
µε την οποία η κυριότητα θα µεταβιβαστεί σε µια µελλοντική ηµεροµηνία, 
και η τιµή ή µέρος αυτής δεν θα καθοριστεί µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία, 
το φορολογικό σηµείο είναι το ενωρίτερον από τα ακόλουθα : 
 
• η ηµεροµηνία κατά την οποία η κυριότητα µεταβιβάζεται στον πελάτη 

σας 
• η ηµεροµηνία που εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
• η ηµεροµηνία που λαµβάνετε πληρωµή. 
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Αν το φορολογικό σηµείο είναι η ηµεροµηνία που µεταβιβάζεται η 
κυριότητα και εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. µέσα σε 14 ηµέρες από αυτήν 
την ηµεροµηνία, η ηµεροµηνία που εκδίδεται το τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
καθίσταται το πραγµατικό φορολογικό σηµείο. 
 
(στ)  Παραδόσεις νερού ή οποιασδήποτε άλλης µορφής φυσικής δύναµης 
ή ενέργειας, θέρµανσης, ψύξης ή εξαερισµού 
 
∆ηµιουργείται φορολογικό σηµείο κάθε φορά που εκδίδετε τιµολόγιο 
Φ.Π.Α. που σχετίζεται µε την παράδοση από τον προµηθευτή ή 
λαµβάνετε πληρωµή, οποιοδήποτε επέρχεται πρώτο. 
 
(ζ) Υπηρεσίες που παρέχονται σε µονάδες κατά συχνά χρονικά 
διαστήµατα, όπως π.χ. παροχές που υπολογίζονται µε µετρητές 
 
Αν δε µπορείτε να καθορίσετε το χρόνο που κάθε µονάδα είχε 
παρασχεθεί, ως φορολογικό σηµείο θεωρείται η ηµεροµηνία που εκδίδετε  
τιµολόγιο Φ.Π.Α.  ή που λαµβάνετε πληρωµή για υπηρεσίες που 
εκτελέστηκαν µέχρι µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία (για παράδειγµα όταν 
καταγράφεται η µέτρηση από το µετρητή), οποιοδήποτε επέρχεται 
πρώτο. 
 
(η)  Συναλλαγές µέσω µηχανών που λειτουργούν µε κερµατοδέκτη 
 
Το φορολογικό σηµείο για συναλλαγές που γίνονται µέσω µηχανών που 
λειτουργούν µε κερµατοδέκτη, είναι κανονικά η ηµεροµηνία που 
χρησιµοποιείται η µηχανή. Για διευκόλυνση του υπολογισµού ως 
φορολογικό σηµείο θεωρείται η ηµεροµηνία που µετακινούνται τα 
χρήµατα από τη µηχανή. Όµως για οποιοδήποτε άλλο θέµα ισχύουν οι 
συνηθισµένοι κανόνες του φορολογικού σηµείου. Αυτό σηµαίνει,για 
παράδειγµα, ότι αν οι εισπράξεις κλαπούν από τη µηχανή, ο Φ.Π.Α. 
εξακολουθεί να πρέπει να αποδοθεί πλήρως για όλες τις συναλλαγές που 
έγιναν µεσω της µηχανής. 
 
(θ)  ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης και παρόµοιες πληρωµές 
 
Αν κατά το χρόνο που παρέχετε υπηρεσίες, δε µπορείτε να υπολογίσετε 
τα δικαιώµατα κ.λ.π. που θα λάβετε µελλοντικά και που είναι 
επιπρόσθετα οποιουδήποτε ποσού που είναι ήδη πληρωτέο για την 
παροχή, τότε θα δηµιουργείται ένα επιπρόσθετο φορολογικό σηµείο κάθε 
φορά που λαµβάνετε πληρωµή ή εκδίδετε  τιµολόγιο Φ.Π.Α, οποιοδήποτε 
επέρχεται πρώτο. 
 
(ι)  Παροχές υπηρεσιών από δικηγόρους 
 
Το φορολογικό σηµείο για την παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο είναι η 
ηµεροµηνία που λαµβάνει την αµοιβή του, ή η ηµεροµηνία που εκδίδει 
τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε αυτές, ή η ηµεροµηνία που παύει να ασκεί 
τη δικηγορία, οποιοδήποτε επέρχεται πρώτο. 



 48 

 
(κ)  Εξαιρούµενες συναλλαγές 
 
Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο οποιασδήποτε εξαιρούµενης 
συναλλαγής που πραγµατοποιείτε χρησιµοποιώντας τους κανόνες για τη 
δηµιουργία του φορολογικού σηµείου που περιγράφονται στις 
προηγούµενες παραγράφους, αλλά θα πρέπει να αγνοήσετε τις 
αναφορές σε τιµολόγια Φ.Π.Α. και να τις θεωρήσετε ως αναφορές σε 
τιµολόγια. 
 
(λ)  Συναλλαγές µηδενικού συντελεστή 
 
Μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο οποιασδήποτε συναλλαγής 
υποκείµενης στο µηδενικό συντελεστή που πραγµατοποιείτε, 
χρησιµοποιώντας τους κανόνες για τη δηµιουργία του φορολογικού 
σηµείου που περιγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους, αλλά θα 
πρέπει να αγνοήσετε τις αναφορές σε τιµολόγια Φ.Π.Α. και να τις 
θεωρήσετε ως αναφορές σε τιµολόγια. 
 
 
(µ)  Εισαγόµενες υπηρεσίες 
 
Αν λαµβάνετε από το εξωτερικό οποιεσδήποτε υπηρεσίες που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ζ  του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, 
ο χρόνος της συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία που κάνετε την πληρωµή ή, 
αν η αντιπαροχή δεν είναι χρηµατική, η τελευταία ηµέρα κάθε 
φορολογικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας εκτελούνται οι 
υπηρεσίες. 
 
 
45. Αλλαγές των φορολογικών συντελεστών ή της  

φορολογικής µεταχείρισης 
 
Αν υπάρχει αλλαγή του φορολογικού συντελεστή ή της φορολογικής 
µεταχείρισης, οι κανόνες που αφορούν τον προσδιορισµό του 
φορολογικού σηµείου είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για τον καθορισµό του 
συντελεστή Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί. Οδηγίες αναφορικά µε την ερµηνεία 
της αλλαγής αυτής παρατίθενται στο Παράρτηµα Ε. 
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VI. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α. 
 
Στο Μέρος αυτό επεξηγούνται οι γενικοί κανόνες του Φ.Π.Α. που 
εφαρµόζονται κατά την έκδοση τιµολογίων. Καθορίζονται οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζονται στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
καθώς επίσης και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορείτε να 
εκδώσετε τιµολόγια λιανοπωλητών. 
 
 
46. Γενικά      
 
(α) Τι είναι το τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
 
Όταν παραδίδετε αγαθά ή παρέχετε υπηρεσίες που υπόκεινται στον 
κανονικό ή/και το µειωµένο συντελεστή σε κάποιο άλλο εγγεγραµµένο 
πρόσωπο, συνήθως πρέπει να του εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. Το 
τιµολόγιο Φ.Π.Α. είναι ένα έγγραφο που περιέχει ορισµένες πληροφορίες 
αναφορικά µε τη συναλλαγή που πραγµατοποιείτε. Η παράγραφος 47 
παραθέτει τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σ' αυτό. Οι 
πελάτες σας χρειάζονται τα τιµολόγια Φ.Π.Α. για να µπορούν να 
διεκδικούν έκπτωση του φόρου που τους χρεώνετε. 
 
 ∆εν χρειάζεται να εκδίδετε τιµολόγια Φ.Π.Α. για φορολογητέες 
συναλλαγές σε πελάτες σας που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. Στην πράξη, αυτό πιθανό να σηµαίνει ότι θα εκδίδετε τιµολόγιο 
Φ.Π.Α. σε οποιοδήποτε πελάτη το ζητά, εφόσον συνήθως δεν θα 
µπορείτε να εξακριβώσετε αν ο πελάτης είναι εγγεγραµµένος στο 
Μητρώο Φ.Π.Α. ή όχι. ∆εν έχετε υποχρέωση να ελέγξετε αν ο πελάτης 
είναι εγγεγραµµένος προτού εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
 
(β)  Εξαιρέσεις 
 
Πρέπει να εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε κάθε πελάτη σας που είναι 
εγγεγραµµένο πρόσωπο, εκτός αν : 
 
• αφορά συναλλαγή που υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή 
 
• αφορά συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου 
 
• ο πελάτης σας χρησιµοποιεί εγκεκριµένο σύστηµα αυτοτιµολόγησης 
 
• πραγµατοποιείτε συναλλαγές στα πλαίσια της οικοδοµικής 

βιοµηχανίας (οπόταν µπορείτε να εκδώσετε πιστοποιηµένη, ως προς 
την γνησιότητα απόδειξη, που να περιέχει τα στοιχεία του τιµολογίου 
Φ.Π.Α.) 

 
• αφορά συναλλαγή για την οποία αποδίδετε Φ.Π.Α. αλλά είναι χωρίς 

αντιπαροχή (π.χ διάθεση περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντιπαροχή). 
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• αφορά αγαθά τα οποία πωλείτε µε τη χρήση σχεδίου περιθωρίου 

κέρδους 
 
∆εν πρέπει να εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. για συναλλαγές που εµπίπτουν 
στο Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ). 
 
(γ)  Χρονικά όρια 
 
Εκτός αν έχετε ήδη εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. που δηµιουργεί φορολογικό 
σηµείο σύµφωνα µε τον κανόνα των 14 ηµερών (περιλαµβανοµένης και 
οποιασδήποτε εγκριµένης παράτασης του κανόνα), κανονικά πρέπει να 
εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµέρα που 
δηµιουργείται το φορολογικό σηµείο. Ένα τιµολόγιο που εκδίδετε µε τον 
κανόνα των 30 ηµερών δε δηµιουργεί από µόνο του φορολογικό σηµείο. 
 
Μπορεί να παραταθεί το χρονικό όριο των 30 ηµερών αν ο Εφορος 
Φ.Π.Α. το επιτρέψει µε γενική ή ειδική οδηγία.  
 
 
47. Στοιχεία που απαιτούνται σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α.  
 
 
Τα τιµολόγια Φ.Π.Α. πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία : 
 
(α) αναγνωριστικό αριθµό, 
 
(β) το χρόνο της συναλλαγής, 
 
(γ) την ηµεροµηνία έκδοσης του εγγράφου, 
 
(δ) το όνοµα, διεύθυνση και αριθµό εγγραφής του προµηθευτή, 
 
(ε) το όνοµα και διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο παραδίδονται 

τα αγαθά ή  παρέχονται οι υπηρεσίες, 
 
(στ) το είδος της συναλλαγής µε αναφορά στις ακόλουθες κατηγορίες - 
 
       (i)   πώληση, 
 
       (ii)  ενοικιαγορά ή παρόµοια συναλλαγή, 
 
       (iii)  χρησιδάνειο, 
 
       (iv)  ανταλλαγή, 
 
       (v)   µίσθωση ή παραχώρηση άδειας χρήσης ή κατοχής, 
 
       (vi)  πώληση µε προµήθεια, 
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       (vii)  αποστολή "για σκοπούς πώλησης ή επιστροφής" 
                                         ή µε παρόµοιους όρους, ή 
 

      (viii)  οποιοδήποτε άλλο είδος συναλλαγής που µπορεί 
               να καθορίσει ο ΄Εφορος µε γνωστοποίηση, 
 

                           (ζ)    περιγραφή επαρκή για αναγνώριση των αγαθών που παραδίδονται 
ή των υπηρεσιών που παρέχονται, 

 
(η) για κάθε περιγραφή, την ποσότητα των αγαθών ή την έκταση των 

υπηρεσιών, και το συντελεστή του Φ.Π.Α. και το πληρωτέο ποσό, 
χωρίς το Φ.Π.Α., εκφρασµένο σε λίρες Κύπρου, 

 
(θ) το ακαθάριστο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς το Φ.Π.Α.,   

εκφρασµένο σε λίρες Κύπρου, 
 
(ι) το ποσοστό οποιασδήποτε έκπτωσης τοις µετρητοίς που προσφέρεται, 
 
(κ) κάθε συντελεστή επιβλητέου Φ.Π.Α. και το ποσό του επιβλητέου 

Φ.Π.Α., εκφρασµένo σε λίρες Κύπρου, για κάθε τέτοιο συντελεστή, 
και 

 
(λ) το συνολικό ποσό του επιβλητέου Φ.Π.Α., εκφρασµένο σε λίρες 

Κύπρου. 
 
Μπορείτε να βρείτε δείγµα ενός συνηθισµένου τιµολογίου Φ.Π.Α. στο 
τέλος του Μέρους αυτού. 
 
 
48. Εκδοση τιµολογίων σε ξένο νόµισµα 
 
Αν εκδίδετε τιµολόγια σε ξένο νόµισµα, όλες οι αξίες για σκοπούς Φ.Π.Α. 
πρέπει να µετατρέπονται σε κυπριακές λίρες. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
παρατίθενται στην παράγραφο 13(στ). 
 
 
49. Εκδοση τιµολογίου για συναλλαγές που υπόκεινται 

στο µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται από το 
φόρο 

 
Αν εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. που περιλαµβάνει και συναλλαγές που 
υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται, πρέπει να 
βεβαιώνεστε ότι τα αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο µηδενικό 
συντελεστή ή εξαιρούνται αναγράφονται ξεχωριστά έτσι ώστε να φαίνεται 
καθαρά ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. Το ακαθάριστο ολικό πληρωτέο ποσό 
πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά για κάθε συναλλαγή και συντελεστή. 
 
Μπορείτε βεβαίως να εκδίδετε χωριστά τιµολόγια για συναλλαγές που 
υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται. Αυτός πιθανό να 
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είναι ένας εύκολος τρόπος για να τηρείτε τα απαραίτητα αρχεία για την 
επιχείρησή σας. 
 
 
50. Τιµολόγια λιανοπωλητών 
 
Αν είστε λιανοπωλητής, πρέπει να δίνετε στους πελάτες σας τιµολόγια 
Φ.Π.Α. αν το ζητήσουν. Αν δεν εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. όταν ένα 
εγγεγραµµένο πρόσωπο σας το ζητήσει, µπορεί να σας επιβληθούν 
χρηµατικές επιβαρύνσεις. 
 
(α) Τιµολόγια λιανοπωλητών : αν η αντιπαροχή για µια συναλλαγή δεν 
υπερβαίνει τις £50 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) µπορείτε να 
εκδώσετε τιµολόγιο που να δείχνει τα πιο κάτω στοιχεία : 
 
• το όνοµα, διεύθυνση και αριθµό εγγραφής του λιανοπωλητή, 
 

• το χρόνο της συναλλαγής, 
 

• περιγραφή επαρκή για αναγνώριση των αγαθών που παραδίδονται ή 
των  υπηρεσιών που παρέχονται, 

 
• το συνολικό πληρωτέο ποσό συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., 

και 
 

• για κάθε συντελεστή του επιβλητέου Φ.Π.Α., το συνολικό πληρωτέο 
ποσό συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., και τον εφαρµοστέο 
συντελεστή Φ.Π.Α. 

 
Στο τιµολόγιο λιανοπωλητή δεν πρέπει να περιλαµβάνονται εξαιρούµενες 
συναλλαγές. 
 
Για να υπολογίσετε το ποσό του Φ.Π.Α. σε µια τιµή που περιλαµβάνει και 
το Φ.Π.Α. πρέπει να την πολλαπλασιάσετε µε το κλάσµα του Φ.Π.Α. για 
τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.  
 
Αν το ποσό που χρεώνετε για µια συναλλαγή υπερβαίνει τις £50  και οι 
πελάτες σας ζητούν τιµολόγιο Φ.Π.Α., τότε πρέπει να εκδίδετε πλήρες 
τιµολόγιο Φ.Π.Α.  
 
(β)  Απλοποιηµένο τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
 
Νοουµένου ότι ο αγοραστής συµφωνεί, µπορείτε να εκδώσετε τιµολόγιο 
που να δείχνει : 
 
• την αξία περιλαµβανοµένου του φόρου για κάθε συναλλαγή κάθε 

θετικού συντελεστή (αντί την αξία χωρίς το Φ.Π.Α.). 
 
Στο κάτω µέρος του τιµολογίου θα πρέπει να γίνεται η εξής ανάλυση : 
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• συνολική αξία περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., των συναλλαγών κάθε 
θετικού συντελεστή, 

• συνολικός πληρωτέος Φ.Π.Α. , 
• συνολική αξία συναλλαγών κάθε θετικού συντελεστή µη 

περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
• συνολική αξία συναλλαγών µηδενικού συντελεστή, αν υπάρχουν, 
• συνολική αξία εξαιρούµενων συναλλαγών, αν υπάρχουν. 
 
 
 
51. Προτιµολόγια 
 
Τα προτιµολόγια συνήθως χρησιµοποιούνται για την προσφορά αγαθών 
ή υπηρεσιών σε πιθανούς πελάτες. Τέτοια προσφορά µπορεί να γίνει ή 
να µη γίνει αποδεκτή και, εκτός αν ληφθεί πληρωµή, η συναλλαγή δεν θα 
πραγµατοποιηθεί. 
 
Αν χρησιµοποιείτε προτιµολόγια µε αυτόν τον τρόπο, αυτά δε µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο για να διεκδικηθεί έκπτωση 
του φόρου εισροών, ούτε δηµιουργείται υποχρέωση απόδοσης του 
φόρου, ακόµη και αν δείχνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σε ένα 
τιµολόγιο Φ.Π.Α. Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι στα προτιµολόγια 
αναγράφεται η φράση "ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Π.Α.". Αν µετά 
που έχετε εκδώσει τέτοιο προτιµολόγιο, πραγµατοποιείτε τη συναλλαγή 
προς τον πελάτη σας ή λαµβάνετε πληρωµή, τότε πρέπει να εκδώσετε 
τιµολόγιο Φ.Π.Α. και γενικά ισχύουν οι κανόνες του χρόνου της 
συναλλαγής. 
 
52. Αυτοτιµολόγηση και πιστοποιηµένες ως προς τη  
         γνησιότητα αποδείξεις 
 
(α)  Αυτοτιµολόγηση 
 
Όταν γίνεται διευθέτηση αυτοτιµολόγησης (πάντοτε µε έγκριση του 
αρµόδιου Επαρχιακού Φ.Π.Α.), ο πελάτης εκδίδει τα τιµολόγια Φ.Π.Α για 
λογαριασµό κάποιου προµηθευτή εγγεγραµµένου στο Μητρώο Φ.Π.Α. και 
αποστέλλει ένα αντίγραφο στον προµηθευτή µαζί µε την πληρωµή. 
 
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε σύστηµα αυτοτιµολόγησης για τις 
συναλλαγές που λαµβάνετε, πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο αρµόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α., δίνοντας λεπτοµέρειες του προτεινόµενου 
συστήµατος και εξηγώντας γιατί χρειάζεται να χρησιµοποιείτε τέτοιο 
σύστηµα στην επιχείρησή σας. Για να εγκριθεί σύστηµα αυτοτιµολόγησης 
πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες προυποθέσεις µεταξύ των οποίων η 
ανάγκη να βεβαιωθείτε ότι οι προµηθευτές σας  : 
 
• είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α.  
• συµφωνούν µε την αυτοτιµολόγηση, και 
• δεν θα εκδίδουν τιµολόγια Φ.Π.Α. για τις εν λόγω συναλλαγές. 
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Σηµειώστε ότι σε µια διευθέτηση αυτοτιµολόγησης αν επιβάλετε λιγότερο 
Φ.Π.Α. από εκείνον που αναλογεί στη συναλλαγή, ο Εφορος µπορεί µε 
γνωστοποίηση που επιδίδεται σε σας και στον προµηθευτή να επιλέξει να 
καταστήσει το ποσό του Φ.Π.Α. που δηλώθηκε λιγότερο, ως φόρο 
οφειλόµενο από εσάς και όχι από τον προµηθευτή. 
 
 
(β)  Πιστοποιηµένες ως προς τη γνησιότητα αποδείξεις 
 
Η χρήση πιστοποιηµένων ως προς τη γνησιότητα αποδείξεων δεν πρέπει 
να συγχίζεται µε την αυτοτιµολόγηση. 
 
Οι εν λόγω αποδείξεις χρησιµοποιούνται στην οικοδοµική βιοµηχανία και 
υπέχουν θέση τιµολογίων Φ.Π.Α. για συναλλαγές που 
πραγµατοποιούνται µε βάση συµβόλαια που προνοούν περιοδικές 
πληρωµές 
 
Οι αποδείξεις αυτές ισχύουν για σκοπούς Φ.Π.Α. µόνο αν  : 
 
• περιέχουν όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα τιµολόγιο 

Φ.Π.Α., 
• είναι πιστοποιηµένες ως προς τη γνησιότητα, δηλ. είναι υπογραµµένες 

από το πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη συναλλαγή, 
• δεν εκδίδεται κανονικό τιµολόγιο Φ.Π.Α. ή εγγραφο αυτοτιµολόγησης 

για τη συγκεκριµένη συναλλαγή. 
 
 
53. Υπολογισµός του Φ.Π.Α. στα τιµολόγια 
 
Μπορείτε να στρογγυλέψετε το συνολικό πληρωτέο Φ.Π.Α., για όλα τα 
αγαθά και υπηρεσίες που φαίνονται σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α., στο 
πλησιέστερο σέντ. Ποσά Φ.Π.Α. 0,5 σεντ και άνω στρογγυλεύονται προς 
τα πάνω ενώ ποσά µικρότερα από 0,5 σεντ στρογγυλεύονται προς τα 
κάτω. 
 
54. Εκδοση τιµολογίου από ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 
Τα τιµολόγια που εκδίδετε από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, σε χαρτί 
ή µαγνητικό µέσο ή για άµεση µετάδοση, πρέπει να περιέχουν όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για ένα κανονικό τιµολόγιο Φ.Π.Α.  
 
Είναι δυνατό να χρησιµοποιήσετε ηλεκτρονικό υπολογιστή για  : 
 
• να προµηθεύσετε τους πελάτες σας µε τιµολόγια Φ.Π.Α. σε µαγνητική 

ταινία ή δίσκο κ.λ.π. 
• να µεταδόσετε τις πληροφορίες τιµολογίων Φ.Π.Α. µε ηλεκτρονικά 

µέσα απευθείας  προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πελατών 
σας 
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• να παραλάβετε τιµολόγια Φ.Π.Α.  σε µαγνητική ταινία ή δίσκο κ.λ.π. 
από τους προµηθευτές σας 

• να παραλάβετε τις πληροφορίες τιµολογίων Φ.Π.Α. µε ηλεκτρονικά 
µέσα από τους προµηθευτές σας απευθείας στο δικό σας ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

 
Για να µπορέσετε να το κάνετε αυτό πρέπει να αποταθείτε γραπτώς στο 
αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. τουλάχιστον ένα µήνα 
προηγουµένως. Πρέπει να ικανοποιήσετε ορισµένες προυποθέσεις που 
θα σας επεξηγηθούν από αρµόδιο λειτουργό. 
 
 
55. Ηλεκτρονική µετάδοση τιµολογίων 
 
Αν αποστέλλετε τιµολόγια Φ.Π.Α. σε πελάτες σας χρησιµοποιώντας 
τηλεοµοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), εφαρµόζονται οι 
συνηθισµένοι κανόνες για τα τιµολόγια Φ.Π.Α. Τα τιµολόγια Φ.Π.Α. που 
λαµβάνονται µε αυτόν τον τρόπο είναι αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία 
για έκπτωση του φόρου εισροών, τηρουµένων των συνηθισµένων 
κανόνων. 
 
(α)  Μετάδοση µε τηλεοµοιότυπο 
 
Αυτή η µορφή µετάδοσης απαιτεί να έχετε τόσο εσείς όσο και ο πελάτης 
σας συσκευή τηλεοµοιοτυπίας, οι οποίες να συνδέονται απευθείας µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
Υπάρχει ο κίνδυνος, αν η συσκευή τηλεοµοιοτυπίας του πελάτη σας 
λειτουργεί µε θερµογραφικό χαρτί, το τιµολόγιο να µην είναι µόνιµο γιατί 
τα αντίγραφα σε θερµογραφικό χαρτί καταστρέφονται µε την πάροδο του 
χρόνου και εποµένως ο πελάτης σας δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει 
την υποχρέωση διατήρησής τους για επτά χρόνια. Βεβαίως οι 
περισσότερες σύγχρονες τηλεοµοιοτυπικές συσκευές λειτουργούν µε 
συνηθισµένο χαρτί και εποµένως τα σχετικά τιµολόγια είναι εξίσου µόνιµα 
όπως τα τιµολόγια  σε κανονικό χαρτί. 
 
(β)  Μετάδοση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτή τη µορφή µετάδοσης χωρίς τις 
απαιτήσεις που συνήθως επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που µεταδίδουν 
τα τιµολόγια τους ηλεκτρονικά.  
 
Όµως, αν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για 
να διαβιβάζετε τιµολόγια που εκδίδετε µε διευθέτηση αυτοτιµολόγησης 
πρέπει προηγουµένως να ενηµερώσετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο. 
Και αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος κατά τη µετάδοση το µήνυµα να 
αλλοιωθεί και εποµένως ο προµηθευτής να παραλάβει ένα έγγραφο, που 
τον ενηµερώνει για µια φορολογική του υποχρέωση, που δεν είναι 
αναγνώσιµο. 
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Εξαιτίας του κινδύνου της αλλοίωσης, αν χρησιµοποιείτε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, πρέπει να συµβουλεύετε τους πελάτες σας να επικοινωνούν 
µαζί σας αν οποιοδήποτε τιµολόγιο που λαµβάνουν δεν είναι 
ικανοποιητικής ποιότητας.  
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  Φ.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αρ. Τιµολογίου 174 Ηµεροµηνία έκδοσης: 20/10/2001 
 
Από:  Κυπριακή Εµπορική Εταιρεία Λτδ 
          Απόλλωνος 32 
          1721 Λευκωσία 
 Αρ. Εγγρ. Φ.Π.Α. 01234567Β 
 
Προς: Κατάστηµα Ραδιοφώνων Μιχαηλίδη Λτδ 
          Ολύµπου 45 
          1611 Λάρνακα 
 
 
Πώληση Χρόνος συναλλαγής: 18/10/2001 
 
 
 Ποσότητα Περιγραφή 

και Τιµή Μονάδας 
Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 
Συντελεστή 

Φ.Π.Α. 
Ποσό  
Φ.Π.Α. 

     

6 Ράδια SW15              @ £25,20 151,20   

4 Μαγνητόφωνα ΒΕ30 @  £23,60 94,40   

6 Λάµπες Τ77               @ £15,55 93,30   

                             ΟΛΙΚΟ 338,89   

                       ΄Εκπτωση 5% -16,95   

  321,95 10% 32,20 

 Μεταφορά αγαθών 9,00 10%  0,90 

΄Οροι: ΄Εκπτωση για πληρωµή τοις µετρητοίς 
            αν πληρωθεί εντός 30 ηµερών 

330,95  33,10 

  
 Φ.Π.Α.   33,10 
 
 
                                                   ΣΥΝΟΛΟ £364,05 
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VII. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Σ' αυτό το Μέρος επεξηγείται τι πρέπει να κάνετε αν παραχωρείτε 
κάποια πίστωση ή ενδεχόµενη έκπτωση σε πελάτες σας, αν 
αντικαθιστάτε εµπορεύµατα που επιστρέφονται για εξόφληση 
χρέους ή αν επιθυµείτε να διεκδικήσετε απαλλαγή για επισφαλή 
χρέη. 
 
 
56. Πιστώσεις και ενδεχόµενες εκπτώσεις 
 
Όταν παραχωρείτε πίστωση ή ενδεχόµενη έκπτωση σε κάποιο πελάτη ο 
οποίος µπορεί να διεκδικήσει όλο το φόρο που επιβλήθηκε σε κάποια 
συναλλαγή σας προς αυτό ως φόρο εισροών, τότε δεν είστε 
υποχρεωµένος να αναπροσαρµόσετε το αρχικό ποσό του Φ.Π.Α., 
νοουµένου ότι τόσον εσείς όσο και  ο πελάτης σας συµφωνείτε να 
µην το πράξετε. ∆ιαφορετικά, πρέπει και οι δύο να αναπροσαρµόσετε το 
αρχικό ποσό του Φ.Π.Α. Θα πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό σηµείωµα 
προς τον πελάτη σας και να κρατήσετε ένα αντίγραφο.   
 
(α) Έγκυρα πιστωτικά σηµειώµατα 
 
Για να είναι έγκυρο για σκοπούς Φ.Π.Α. ένα πιστωτικό σηµείωµα πρέπει: 
 
(i) να αντανακλά ένα γνήσιο λάθος ή µιά υπερβολική χρέωση ή µια 

συµφωνηµένη µείωση της αξίας της συναλλαγής, και να εκδοθεί 
µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα που ανακαλύφθηκε ή 
συµφωνήθηκε, 

(ii) να έχει πραγµατική αξία για τον πελάτη, δηλαδή να 
αντιπροσωπεύει ένα γνήσιο δικαίωµα του πελάτη για άµεση 
επιστροφή ή συµψηφισµό σε µελλοντικές συναλλαγές του ποσού 
που χρεώθηκε πέραν του κανονικού, 

(iii) να φέρει επικεφαλίδα "πιστωτικό σηµείωµα", και να δείχνει καθαρά 
τις ακόλουθες λεπτοµέρειες : 

 
• τον αναγνωριστικό αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσής του, 
• το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής στο Μητρώο 

Φ.Π.Α. του προµηθευτή, 
• το όνοµα και τη διεύθυνση του πελάτη 
• το λόγο για τον οποίο εκδίδεται - για παράδειγµα "επιστροφή 

ελαττωµατικών αγαθών" 
• περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δίνεται ή 

διεκδικείται η πίστωση 
• την ποσότητα και το ποσό που πιστώνεται για κάθε περιγραφή 
• το συνολικό ποσό που πιστώνεται, χωρίς το Φ.Π.Α.  
• το συντελεστή και το ποσό του Φ.Π.Α. που πιστώνεται 
• τον αριθµό και την ηµεροµηνία του αρχικού τιµολογίου Φ.Π.Α. 

Αν δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό (για παράδειγµα επειδή είναι 
αδύνατο να εντοπιστεί το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα 
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συγκεκριµένα εµπορεύµατα που επιστρέφονται) πρέπει να 
είστε σε θέση να ικανοποιήσετε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι ο  
φόρος που επιβάρυνε την αρχική συναλλαγή έχει αποδοθεί. 

 
Πιστώσεις για συναλλαγές του µηδενικού συντελεστή ή  για εξαιρούµενες 
συναλλαγές που συµπεριλαµβάνονται σε ένα πιστωτικό, πρέπει να 
αθροίζονται ξεχωριστά και το σηµείωµα πρέπει να δείχνει καθαρά ότι δεν 
έχει παραχωρηθεί έκπτωση Φ.Π.Α σε σχέση µε τέτοιες συναλλαγές. 
 
Αν εκδίδονται πιστωτικά σηµειώµατα  χωρίς αναπροσαρµογή στο ποσό 
του φόρου τότε πρέπει να αναγράφεται καθαρά σ'αυτά ότι "ΑΥΤΟ ∆ΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ Φ.Π.Α."  Ακόµα και αν 
εσείς και ο πελάτης σας αποφασίσετε να µην αναπροσαρµόσετε το 
Φ.Π.Α. στα πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδετε, τις εκροές και τις εισροές 
σας πρέπει να τις αναπροσαρµόσετε για να συµπληρώσετε ορθά τη 
φορολογική σας δήλωση. 
 
(β)  Αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή ή τη φορολογική µεταχείριση 
 
Αν λόγω αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή ή στη φορολογική 
µεταχείριση πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό σηµείωµα, στο Παράρτηµα Ε 
του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου επεξηγείται τι πρέπει να κάνετε.  

 
(γ)  Αναπροσαρµογές στα βιβλία και αρχεία σας αναφορικά µε τα 
πιστωτικά σηµειώµατα που εκδίδετε ή λαµβάνετε 
 
Αν πρέπει να κάνετε τέτοια αναπροσαρµογή, θα πρέπει να 
αναπροσαρµόσετε τα αρχεία που αφορούν τις φορολογητέες συναλλαγές 
που έχετε πραγµατοποιήσει καθώς και το φόρο εκροών και εισροών σας, 
ανάλογα µε την περίπτωση. Η φύση και ο λόγος της αναπροσαρµογής 
πρέπει να υποστηρίζονται από τα αναγκαία έγγραφα. 
 
Οποιαδήποτε αναπροσαρµογή Φ.Π.Α. προέρχεται από την έκδοση ή 
λήψη πιστωτικού σηµειώµατος πρέπει να γίνεται στο αντίστοιχο µερίδιο 
του λογαριασµού Φ.Π.Α. της περιόδου στην οποία καταχωρείται η 
αναπροσαρµογή στα αρχεία της επιχείρησής σας. 
 
Αν σε µια φορολογική περίοδο το σύνολο των πιστώσεων που 
παραχωρήσατε στους πελάτες σας υπερβαίνει το σύνολο του φόρου που 
επιβάλατε στις πωλήσεις που πραγµατοποιήσατε στην εν λόγω περίοδο, 
τότε το ποσό του φόρου εκροών είναι αρνητικό και εποµένως πρέπει να 
το αναγράψετε στη φορολογική σας δήλωση µε αρνητικό πρόσηµο. 
 
(δ)  Εγγραφές στο Μητρώο Φ.Π.Α. που έχουν ακυρωθεί 
 
Το φορολογικό σηµείο οποιουδήποτε πιστωτικού σηµειώµατος που 
εκδίδετε ή λαµβάνετε µετά την ηµεροµηνία ακύρωσης της εγγραφής σας 
είναι η ηµεροµηνία της αρχικής συναλλαγής. Αν αυτό συµβεί µετά που 
έχετε υποβάλει την τελική σας φορολογική δήλωση θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε µε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. το οποίο θα 
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σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τις αναπροσαρµογές που θα γίνουν. Αν 
προκύπτει ποσό για επιστροφή αυτό δεν θα σας επιστραφεί αν δεν 
πληρούνται όλες οι προυποθέσεις για πιστωτικά σηµειώµατα που τίθενται 
στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω. 
 
(ε)  Πιστωτικά σηµειώµατα αυτοτιµολόγησης 
 
Αν χρησιµοποιείτε ένα εγκεκριµένο σύστηµα αυτοτιµολόγησης και 
χρειάζεται να εκδώσετε ένα πιστωτικό σηµείωµα, για σκοπούς Φ.Π.Α., δε 
µπορείτε να το κάνετε αυτό µειώνοντας την αξία της συναλλαγής στο 
τιµολόγιο που εκδώσατε. Πρέπει να εκδώσετε ένα πιστωτικό σηµείωµα 
δείχνοντας το ποσό της αναπροσαρµογής στην αρχική αξία της 
συναλλαγής και το αναπροσαρµοσµένο ποσό του φόρου. 
 
(στ)  Συντελεστής Φ.Π.Α.  
 
Ο συντελεστής του φόρου που χρησιµοποιείται κατά την έκδοση ενός 
πιστωτικού σηµειώµατος είναι αυτός που ισχύει (για τη συγκεκριµένη 
συναλλαγή) κατά το χρόνο της αρχικής συναλλαγής. 
 
 
57. Αντικατάσταση αγαθών που έχουν επιστραφεί 
 
Αν αντικαθιστάτε αγαθά που σας έχουν επιστρέψει µε παρόµοια αγαθά, 
έχετε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να διατηρήσετε την αρχική χρέωση για 
το Φ.Π.Α. όπως είναι. Η δεύτερη είναι να την ακυρώσετε, εκδίδοντας ένα 
πιστωτικό σηµείωµα (αν βεβαίως είχε προηγουµένως εκδοθεί τιµολόγιο 
Φ.Π.Α.) και να χρεώσετε Φ.Π.Α. πάνω στην αξία των αγαθών που 
παραδίδετε σε αντικατάσταση εκείνων που σας έχουν επιστραφεί. Αν 
αφήσετε την αρχική χρέωση όπως είναι, δε χρειάζεται να αποδώσετε 
Φ.Π.Α. για τα αγαθά που παραδίδετε σε αντικατάσταση, νοουµένου ότι 
παραδίδονται χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση. 
 
Αν τα αγαθά που αντικαθιστούν τα αρχικά αγαθά, παραδίδονται σε 
χαµηλότερη τιµή από αυτά, τότε µπορείτε να µειώσετε το ποσό του 
Φ.Π.Α. εκδίδοντας πιστωτικό σηµείωµα, νοουµενου ότι προηγουµένως 
είχε εκδοθεί τιµολόγιο Φ.Π.Α. Αν τα αγαθά που αντικαθιστούν τα αρχικά, 
παραδίδονται σε ψηλότερη τιµή από αυτά, πρέπει να αποδώσετε τον 
επιπρόσθετο Φ.Π.Α. 
 
 
58. Αγαθά που πωλούνται για εξόφληση χρέους 
 
Όταν πωλούνται περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κάποιου 
εγγεγραµµένου προσώπου για εξόφληση χρέους, τότε πραγµατοποιείται 
παράδοση αγαθών. Αν η παράδοση είναι φορολογητέα συναλλαγή, τα 
συνολικά έσοδα από την πώληση θεωρείται ότι περιλαµβάνουν το Φ.Π.Α. 
και ο φόρος αυτός πρέπει να αποδίδεται στο ∆ηµόσιο ως ακολούθως : 
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(α)  Αγαθά που πωλούνται σε δηµοπρασία 
 
Ο δηµοπράτης οφείλει να συµπληρώσει και να υποβάλει, µέσα σε 30 
ηµέρες από την πώληση, τη δήλωση για καταναγκαστική πώληση στα 
Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. αφού προηγουµένως καταβάλει 
το ποσό του φόρου σε Τράπεζα ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία. Ο 
δηµοπράτης πρέπει να αποστείλει αντίγραφο στο εγγεγραµµένο 
πρόσωπο του οποίου τα αγαθά πωλήθηκαν. 
 
Ο δηµοπράτης οφείλει επίσης να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. το οποίο να 
περιέχει το όνοµα , τη διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. του προσώπου, τα αγαθά του οποίου πωλούνται, καθώς και όλες 
τις άλλες πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνει ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
Ο δηµοπράτης δεν είναι ανάγκη να είναι ο ίδιος εγγεγραµµένο πρόσωπο 
για να εκδώσει το εν λόγω τιµολόγιο Φ.Π.Α., και δεν πρέπει να ζητήσει 
τιµολόγιο Φ.Π.Α. από το προσωπο στο οποίο ανήκαν τα αγαθά. 
 
(β)  Αγαθά που πωλούνται µε άλλη µέθοδο 
 
Το πρόσωπο που διενεργεί την πώληση (νοουµένου ασφαλώς ότι έχει 
δικαίωµα να τη διενεργήσει) οφείλει να καταβάλει το φόρο και να 
υποβάλει το σχετικό έντυπο Φ.Π.Α. όπως στο (α) πιο πάνω. 
 
(γ)  Εξαιρέσεις 
 
Η πιο πάνω διαδικασία δεν εφαρµόζεται σε πωλήσεις από προσωπικούς 
αντιπροσώπους που ασκούν την επιχείρηση υποκειµένου στο φόρο 
προσώπου (υ.φ.π.) που έχει καταστεί αφερέγγυο, ανίκανο ή αποθάνει. 
Εφόσον ο προσωπικός αντιπρόσωπος θεωρηθεί από τον Έφορο Φ.Π.Α. 
για περιορισµένο χρόνο ως υ.φ.π. τότε οφείλει να τηρεί όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την περί Φ.Π.Α. Νοµοθεσία, όπως 
έκδοση τιµολογίων Φ.Π.Α., υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή 
του φόρου κλπ. 
 
 
 
59.    Απαλλαγή για επισφαλή χρέη 
 
Αν πραγµατοποιείτε συναλλαγές προς πελάτη και αυτός δεν σας 
πληρώνει, µπορεί να έχετε δικαίωµα να διεκδικήσετε απαλλαγή από το 
Φ.Π.Α. επί των επισφαλών χρεών που έχετε υποστεί. Από την 1.7.1992 
µέχρι την εφαρµογή του περί Φ.Π.Α. Νόµου του 2000 (Ν.95(Ι)/2000) η 
απαλλαγή επισφαλών χρεών µπορούσε να διεκδικηθεί από τους 
προµηθευτές µόνο όταν οι οι πελάτες τους καθίσταντο τυπικά αφερέγγυοι 
µετά από δικαστική απόφαση. Οι κανόνες άλλαξαν µε τον Ν.95(Ι)/2000 
και επιτρέπουν στους προµηθευτές να διεκδικούν απαλλαγή επισφαλών 
χρεών χωρίς να έχει καταστεί τυπικά αφερέγγυος ο πελάτης. 
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Απαιτήσεις απαλλαγής επισφαλών χρεών µε βαση τη νέα νοµοθεσία 
µπορούν να υποβληθουν µόνο για συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν µετά την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας. 
 
Για να µπορέσετε να διεκδικήσετε απαλλαγή από το Φ.Π.Α. επί 
επισφαλών χρεών, για συναλλαγές που έχετε πραγµατοποιήσει µετά την 
ηµεροµηνία ισχύος της νεας νοµοθεσίας πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες προυποθέσεις : 
 
(α) να έχετε ήδη αποδώσει το Φ.Π.Α. επί των εν λόγω συναλλαγών 

καταβάλλοντάς τον στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., 
(β) να έχετε πραγµατοποιήσει τη συναλλαγή έναντι χρηµατικής 

αντιπαροχής, 
(γ) να έχετε διαγράψει το χρέος στους λογαριασµούς σας και να το έχετε 

µεταφέρει σε ξεχωριστό λογαριασµό επισφαλών χρεών, 
(δ) στην περίπτωση παράδοσης αγαθών να έχετε µεταβιβάσει την 

κυριότητα στον πελάτη σας ή µέσω του σε τρίτο µέρος, 
(ε)  να έχετε λάβει τα αναγκαία υπό τις περιστάσεις µέτρα για την 

είσπραξη του οφειλόµενου ποσού, και 
(ε)  το χρέος να έχει παραµείνει απλήρωτο για περίοδο 12 µηνών από την  
      ηµεροµηνία της συναλλαγής. 
 
Αν το χρέος µπορεί να συµψηφιστεί µερικώς ή ολικώς µε ποσό που 
οφείλετε εσείς στο χρεώστη, µπορείτε να διεκδικήσετε απαλλαγή µόνο για 
το υπόλοιπο του χρέους (αν παραµένει). 
 
Αν αργότερα λάβετε πληρωµή για συναλλαγές για τις οποίες διεκδικήσατε 
απαλλαγή επισφαλών χρεών, πρέπει να επανακαταβάλετε στην 
Υπηρεσία Φ.Π.Α. το Φ.Π.Α. που περιλαµβάνεται στην εν λόγω πληρωµή. 
 
Για να διεκδικήσετε απαλλαγή πρέπει να έχετε στην κατοχή σας 
αντίγραφο των τιµολογίων  Φ.Π.Α. που αφορούν τις συναλλαγές και να 
τηρείτε χωριστό λογαριασµό επισφαλών χρεών που να περιλαµβάνει 
καθορισµένες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα 
µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο "Απαλλαγή επισφαλών 
χρεών". 
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VIII. ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Όλα τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα οφείλουν να τηρούν, 
ενηµερώνουν και να διατηρούν συγκεκριµένα αρχεία. 
 
Το Μέρος αυτό επεξηγεί µε λεπτοµέρεια τις υποχρεώσεις των 
εγγεγραµµένων στο Μητρώο Φ.Π.Α. προσώπων αναφορικά µε την 
τήρηση αρχείων και εγγράφων. 
 
Για ειδικές κατηγορίες εµπορευοµένων υπάρχουν ειδικές 
απαιτήσεις αναφορικά µε τα βιβλία και αρχεία που πρέπει να 
τηρούνται. 
 
Σχέδια λιανοπωλητών : αν χρησιµοποιείτε σχέδιο λιανοπωλητών 
πρέπει να διαβάσετε το µέρος αυτό σε συνδυασµό µε τη 
Γνωστοποίηση "Σχέδια λιανοπωλητών". Σ’ αυτή γίνεται αναφορά 
σε τρία σχέδια λιανοπωλητών - το σχέδιο Α - το σχέδιο Β - και το 
σχέδιο Γ. Επίσης, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατό να 
συµφωνήσετε µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. να χρησιµοποιείτε ένα ειδικό 
σχέδιο λιανοπωλητών που να αντιµετωπίζει τις ιδιαιτερότητες της 
επιχείρησής σας. Σχετική είναι η Γνωστοποίηση ’’Ειδικά σχέδια 
λιανοπωλητών’’. 
 
Σχέδια περιθωρίου κέρδους για µεταχειρισµένα αγαθά, έργα τέχνης, 
αρχαιότητες και αντικείµενα συλλογών :  Αν χρησιµοποιείτε σχέδιο 
περιθωρίου κέρδους υπάρχουν ειδικοί κανόνες. Περισσότερες 
λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στη Γνωστοποίηση «Σχέδια 
περιθωρίου κέρδους για µεταχειρισµένα αγαθά, έργα τέχνης, 
αρχαιότητες και αντικείµενα συλλογών». 
 
Μερικώς εξαιρούµενες επιχειρήσεις  :  Αν δεν µπορείτε να 
διεκδικήσετε έκπτωση ολόκληρου του φόρου εισροών σας εξαιτίας 
των κανόνων της µερικής εξαίρεσης, θα πρέπει να διαβάσετε το 
Ενηµερωτικό Έντυπο "Μερική εξαίρεση" για να πληροφορηθείτε 
σχετικά µε τις τροποποιήσεις που πρέπει να κάνετε στα αρχεία σας. 
 
 
60. Αρχεία 
 
 (α)  Γενικά 
 
Πρέπει να τηρείτε και να ενηµερώνετε λογιστικά και άλλα αρχεία όλων 
των φορολογητέων συναλλαγών που πραγµατοποιείτε ή λαµβάνετε µέσα 
στα πλαίσια των επιχειρηµατικών σας δραστηριοτήτων. Αυτές 
περιλαµβάνουν τις συναλλαγές κανονικού, µειωµένου και µηδενικού 
συντελεστή. Πρέπει επίσης να τηρείτε αρχείο για οποιεσδήποτε 
εξαιρούµενες συναλλαγές πραγµατοποιείτε. Επιπρόσθετα πρέπει να 
τηρείτε συνοπτικό αρχείο των συνόλων του φόρου εισροών και του 
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φόρου εκροών για κάθε φορολογική περίοδο. Αυτό το συνοπτικό αρχείο 
ονοµάζεται λογαριασµός Φ.Π.Α.  
 
Όλα αυτά τα αρχεία πρέπει να τηρούνται συνεχώς ενηµερωµένα και να 
περιέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες που θα σας επιτρέπουν να 
υπολογίζετε σωστά το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλετε στην 
Υπηρεσία Φ.Π.Α. ή να ζητήσετε να σας επιστραφεί από την Υπηρεσία 
Φ.Π.Α. 
 
∆εν έχετε υποχρέωση να τηρείτε τα αρχεία που απαιτούνται, σε 
οποιαδήποτε προκαθορισµένη µορφή µε βάση την περί Φ.Π.Α. 
Νοµοθεσία. Πρέπει όµως να τηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν 
οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. να ελέγχουν εύκολα τα ποσά που 
έχετε δηλώσει στη φορολογική σας δήλωση.  Αν τα αρχεία που τηρείτε 
δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται, η Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει 
την εξουσία να σας δώσει οδηγίες να προβείτε στις αναγκαίες αλλαγές. 
 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που τηρείτε τα αρχεία σας, πρέπει να είναι 
αµέσως διαθέσιµα για να τα παρουσιάσετε στους λειτουργούς της 
Υπηρεσίας Φ.Π.Α. , όταν σας τα ζητήσουν. 
 
Αν η επιχείρηση σας διατηρεί περισσότερα από ένα υποστατικά ,πρέπει 
να τηρείτε κατάλογο όλων των υποκαταστηµάτων σας στην κύρια έδρα 
της επιχείρησής σας. 
 
(β)  Πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται 
 
Πρέπει να τηρείτε αρχεία όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε 
την επιχείρησή σας, οι οποίες επηρεάζουν το ποσό του Φ.Π.Α. που 
οφείλετε να καταβάλετε ή που µπορείτε να εκπέσετε. Αυτό περιλαµβάνει : 
 
• κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που λαµβάνετε, επί 

της οποίας οι προµηθευτές σας χρεώνουν Φ.Π.Α., 
 
• υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος 

Ενηµερωτικού Εντύπου, τις οποίες λαµβάνετε από το εξωτερικό, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες (εκτός εκείνων που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ζ) τις οποίες λαµβάνετε από το 
εξωτερικό και των οποίων ο τόπος παροχής είναι η ∆ηµοκρατία. 

 
• κάθε εισαγωγή ή τελωνισµό από αποθήκη αποταµίευσης, 
 
• όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί η επιχείρησή σας, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συναλλαγών που υπόκεινται στο 
µηδενικό συντελεστή ή που εξαιρούνται, 

 
• οποιαδήποτε αγαθά έχετε εξαγάγει, 
 
• οποιαδήποτε δώρα ή δανεισµούς αγαθών, 
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• οποιεσδήποτε φορολογητέες αυτοπαραδόσεις  
 
• οποιαδήποτε αγαθά που αποκτάτε ή παράγετε µέσα στα πλαίσια της 

επιχείρησής σας, τα οποία χρησιµοποιείτε ή διαθέτετε για ιδιωτικούς ή 
άλλους µη επιχειρηµατικούς σκοπούς. 

 
 
Πρέπει επίσης, να καταγράφετε όλες τις αναπροσαρµογές που 
διενεργείτε, όπως : 
 
• διορθώσεις στους λογαριασµούς σας, 
• τροποποιηµένα τιµολόγια Φ.Π.Α. , 
• οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρεωστικό σηµείωµα εκδίδετε ή λαµβάνετε, 
• οποιοδήποτε κεφαλαιουχικό αγαθό απαιτείται ή δηµιουργείται για 

χρήση από την επιχείρηση σας. 
 
(γ)  Τήρηση και διατήρηση αρχείων 
 
Πρέπει κανονικά να διατηρείτε τα αρχεία της επιχείρησής σας για περίοδο 
επτά ετών, έστω και αν στο µεταξύ έχει ακυρωθεί η εγγραφή σας στο 
Μητρώο Φ.Π.Α. Αν αυτό σας προκαλεί προβλήµατα αποθήκευσης ή σας 
επιβαρύνει µε υπερβολικά έξοδα ή σας δηµιουργεί άλλες δυσκολίες, 
µπορείτε να ζητήσετε από το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. να 
εξετάσει αίτηµά σας να τηρείτε τα αρχεία για µικρότερη περίοδο. Πρέπει  
να πάρετε προηγουµένως την σχετική έγκριση του αρµόδιου Επαρχιακού 
Γραφείου Φ.Π.Α. για να καταστρέψετε τα αρχεία της επιχείρησής σας 
προτού παρέλθει η περίοδος των επτά ετών. 
 
Κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο οφείλει να δηµιουργεί και να 
ενηµερώνει για την επιχείρηση που ασκεί λογιστικά και άλλα αρχεία στα 
οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται : 
 

• κατάσταση τιµολογίων αγορών· 

• κατάσταση τιµολογίων πωλήσεων· 

• κατάσταση µε στοιχεία για τις ηµερήσιες του εισπράξεις (όταν 

χρησιµοποιεί Σχέδιο Λιανοπωλητή)· 

• ετήσια απογραφή των περιουσιακών του στοιχείων και 

αποθεµάτων της επιχείρησης του (αν υπάρχουν) που 

περιλαµβάνει ποσοτική καταµέτρηση και αποτίµησή τους· 

• αρχείο για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που 

διατίθενται για ιδιωτική χρήση ή παρέχονται ως δώρα· 

• αρχείο σε σχέση µε τις αυτοπαραδόσεις· 

• αρχείο για αγορές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης 

φόρου· 
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• το λογαριασµό Φ.Π.Α.· 

• αρχείο εισαγωγών και εξαγωγών· 

• βιβλίο ταµείου.  

 

Επίσης κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση να 
διατηρεί για περίοδο 7 χρόνων, εκτός και αν ο Έφορος προβλέπει 
διαφορετικά,  
 

• τα αρχεία που αναφέρονται πιο πάνω · 

• όλα τα επιχειρηµατικά του έγγραφα και αρχεία (µεταξύ των οποίων 

η επιχειρηµατική του αλληλογραφία και αντίγραφα όλων των 

συµβολαίων στα οποία συµβάλλεται)· 

• αντίγραφα όλων των τιµολογίων και αποδείξεων είσπραξης που 

εκδίδει· 

• όλα τα ρολά ταµειακής µηχανής (αν χρησιµοποιεί)· 

• όλα τα τιµολόγια και αποδείξεις είσπραξης που λαµβάνει· 

• όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις και τα άλλα έγγραφα που 

σχετίζονται µε εισαγωγές και εξαγωγές από αυτό· 

• όλα τα πιστωτικά σηµειώµατα, χρεωστικά σηµειώµατα ή άλλα 

έγγραφα που αποδεικνύουν αύξηση ή µείωση της αντιπαροχής τα 

οποία λαµβάνει· 

• αντίγραφα όλων των πιστωτικών σηµειωµάτων, χρεωστικών 

σηµειωµάτων ή άλλων εγγράφων που αποδεικνύουν αύξηση ή 

µείωση της αντιπαροχής  τα οποία εκδίδει· 

• όλες τις τραπεζικές καταστάσεις της επιχείρησης του και δελτία 

καταθέσεων· 

• τους ετήσιους του λογαριασµούς συµπεριλαµβανοµένων των 

λογαριασµών κερδοζηµιών· 

• πιστοποιητικά απαλλαγής από το Φ.Π.Α.· 

• δελτία παραγγελιών, αποστολής και παραλαβής. 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Ένα µη υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, που 
παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια ή για προώθηση 
των δραστηριοτήτων οποιασδήποτε επιχείρησης  ασκεί, πρέπει να 
διατηρεί για περίοδο επτά ετών τα ακόλουθα : 
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• οποιαδήποτε τιµολόγια ή αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται 

προς αυτό σε σχέση µε συναλλαγές προς αυτό για τους 
σκοπούς της επιχείρησής του, και 

 
• οποιαδήποτε τιµολόγια ή αποδείξεις είσπραξης εκδίδει το ίδιο το 

πρόσωπο σε σχέση µε συναλλαγές του. 
 
(δ)  Αρχεία σε µικροφίλµ 
 
Μπορείτε να διατηρείτε τα αρχεία σας σε µικροφίλµ ή µικροφίς ή άλλη 
παρόµοια µορφή, νοουµένου ότι µπορούν εύκολα να παραχθούν 
αντίγραφα σε ευανάγνωστη µορφή και ότι υπάρχουν επαρκείς 
διευκολύνσεις που να επιτρέπουν στους λειτουργούς της Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α. να τα εξετάζουν όποτε χρειαστεί. Πρέπει όµως να εξασφαλίσετε 
προηγουµένως την άδεια του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου πριν 
µεταφέρετε οποιαδήποτε αρχεία σε µικροφίλµ ή µικροφίς. Είναι πιθανό να 
σας ζητηθεί να διατηρήσετε και τα δύο συστήµατα τήρησης παράλληλα 
για µια περιορισµένη περίοδο. Ο Εφορος Φ.Π.Α. διατηρεί την εξουσία να 
αρνηθεί ή να αποσύρει την έγκρισή του για τη χρήση µικροφίλµ ή 
µικροφίς αν δεν τηρηθούν οι απαιτήσεις. 
 
(ε)  Μηχανογραφηµένα αρχεία 
 
Μπορείτε επίσης να τηρείτε τα αρχεία σας σε µηχανογραφηµένη µορφή, 
για παράδειγµα σε µαγνητική ταινία, δίσκο κ.λ.π. νοουµένου ότι µπορούν 
να παραχθούν αντίγραφα σε ευανάγνωστη µορφή και να παρουσιάζονται 
στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., όταν το ζητήσουν. Αν τηρείτε 
τα αρχεία σας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι λειτουργοί της Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α. εχουν το δικαίωµα πρόσβασης σ'αυτόν και µπορούν να ελέγξουν 
τη λειτουργία του και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες. Εχουν 
επίσης το δικαίωµα να ζητήσουν τη βοήθεια σας ή από οποιονδήποτε 
άλλον που έχει την ευθύνη του ή σχετίζεται µε τη λειτουργία του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των λογισµικών προγραµµάτων. 
 
Αν έχετε αναθέσει σε γραφείο πληροφορικής την τήρηση των αρχείων 
σας, πρέπει να διευθετήσετε να καθίστανται τα αρχεία διαθέσιµα όταν οι 
λειτουργοί της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. ζητήσουν να τα ελέγξουν. Συνήθως 
αυτό θα γίνεται στην κύρια έδρα της επιχείρησής σας. 
 
Αν, µετά την εγγραφή σας στο Μητρώο Φ.Π.Α., αποφασίσετε να 
χρησιµοποιήσετε τον  ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τις υπηρεσίες γραφείου 
πληροφορικής για την τήρηση των αρχείων σας, πρέπει να ενηµερώσετε 
σχετικά το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. Επίσης αν σκοπεύετε να 
χρησιµοποιήσετε τον δικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να 
ενηµερώσετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. κατά το στάδιο της 
ανάπτυξης του συστήµατος ή ενωρίτερα. 
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Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει την εξουσία να αρνηθεί ή να αποσύρει την 
έγκρισή της για τη χρήση ηλεκτρονικού τρόπου τήρησης των αρχείων 
µιάς επιχείρησης αν οι απαιτήσεις της δεν ικανοποιηθούν. 
 
(στ)  Ελεγχος από εξωτερικούς ελεγκτές 
 
Αν η επιχείρησή σας ελέγχεται από εξωτερικούς εγκεκριµένους ελεγκτές, 
ο έλεγχός τους συνήθως καλύπτει και το Φ.Π.Α. και άλλα αρχεία που 
σχετίζονται µε το Φ.Π.Α. Τυχόν διαπιστώσεις και έγγραφα που αφορούν 
τον έλεγχο αυτό, συµπεριλαµβάνονται στα αρχεία που οφείλετε να τηρείτε 
και µπορούν να εξεταστούν από τους λειτουργούς Φ.Π.Α. 
 
 
61. Σχέδιο απόδοσης µε βάση τα µετρητά   
 
 Με βάση την παράγραφο 1(4) του ∆έκατου Παραρτήµατος του 
Ν.95(Ι)/2000 µπορούν να εκδοθούν Κανονισµοί οι οποίοι να προβλέπουν, 
σε ορισµένες περιπτώσεις, την απόδοση του φόρου µε βάση τα µετρητά. 
Προς το παρόν δεν έχουν εκδοθεί σχετικοί Κανονισµοί. 
 
62. Τήρηση αντιγράφων των τιµολογίων Φ.Π.Α.  
 
Οφείλετε να τηρείτε αντίγραφα όλων των τιµολογίων Φ.Π.Α. ή 
αποδείξεων εισπράξεων που έχουν θέση τιµολογίων Φ.Π.Α. που 
εκδίδετε, περιλαµβανοµένων και τιµολογίων λιανοπωλητή που τυχόν 
εκδίδετε αν είστε λιανοπωλητής. 
 
 
63. Καταγραφή των συναλλαγών που πραγµατοποιείτε  

και υπολογισµός του φόρου εκροών σας 
 
(α)  Γενικά 
  
     (Αυτή η υποπαράγραφος δεν ισχύει για συναλλαγές στις οποίες 

εφαρµόζεται  Σχέδιο λιανοπωλητών.) 
 
Πρέπει να τηρείτε αρχείο όλων των συναλλαγών που πραγµατοποιείτε 
µέσα στα πλαίσια της επιχείρησής σας, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 
που υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή, καθώς επίσης και αυτών που 
εξαιρούνται από την επιβολή φόρου. Το αρχείο πρέπει να περιλαµβάνει 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται να φαίνονται στα τιµολόγια Φ.Π.Α. 
Αν εκδίδετε τιµολόγια που δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 
τότε, εφόσον τηρείτε αντίγραφά τους, το µόνο που απαιτείται είναι να 
ετοιµάζετε ένα κατάλογο των τιµολογίων. Ο κατάλογος θα είναι µε την ίδια 
σειρά όπως τα αντίγραφα των τιµολογίων σας και θα πρέπει να σας δίνει 
τη δυνατότητα να αθροίζετε ξεχωριστά, για κάθε φορολογική περίοδο : 
 
I. το ποσό του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις συναλλαγές σας. Αν 

πρέπει να κάνετε αναπροσαρµογές για πιστώσεις που έχετε 
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παραχωρήσει στους πελάτες σας, πρέπει να καταχωρήσετε µε 
αρνητική εγγραφή το ποσό του Φ.Π.Α. για αυτές τις πιστώσεις στο 
µερίδιο του καταβλητέου Φ.ΠΑ.  του λογαριασµού Φ.Π.Α. που 
τηρείτε, 

II. την αξία (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) των συναλλαγών 
σας του κανονικού, του µειωµένου και του µηδενικού συντελεστή, 

III. την αξία όλων των εξαιρούµενων συναλλαγών που τυχόν έχετε 
πραγµατοποιήσει, 

IV. το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται για οποιεσδήποτε υπηρεσίες,  
που λαµβάνετε από το εξωτερικό. 

 
Πρέπει να µεταφέρετε αυτό το ποσό «στο µερίδιο του καταβλητέου 
Φ.Π.Α.» του λογαριασµού Φ.Π.Α. που τηρείτε. 
 
Στις περιπτώσεις (II) και (III)  δεν πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε 
αφαίρεση για εκπτώσεις για πληρωµή τοις µετρητοίς, αλλά πρέπει να 
αφαιρέσετε οποιεσδήποτε πιστώσεις έχετε παραχωρήσει στην εν λόγω 
φορολογική περίοδο. 
 
Επίσης πρέπει να τηρείτε στοιχεία των : 
 
• πιστώσεων που παραχωρείτε στους πελάτες σας για όλες τις 

συναλλαγές που πραγµατοποιείτε, 
• αγαθών που αποστέλλετε για έγκριση ή «για σκοπούς πώλησης ή 

επιστροφής» ή για άλλους παρόµοιους όρους, δείχνοντας τα 
αντίστοιχα φορολογικά σηµεία, 

• ειδικών συναλλαγών που περιγράφονται στις υποπαραγράφους (α) 
και (β) πιο κάτω. 

 
 
(β)  Αγαθά που χαρίζετε ή που χρησιµοποιούνται ή διατίθενται για 

ιδιωτικούς ή άλλους µη επιχειρηµατικούς σκοπούς 
 
Αν χαρίζετε ή χρησιµοποιείτε για ιδιωτικούς ή άλλους µη επιχειρηµατικούς 
σκοπούς αγαθά που έχετε αποκτήσει µέσα στα πλαίσια της επιχείρησής 
σας, οφείλεται φόρος πάνω στο κόστος ή πλήρες κόστος των αγαθών, 
ανάλογα µε την περίπτωση, και πρέπει να τηρείτε στοιχεία µόνο για  : 
 
• την ηµεροµηνία που χαρίσατε τα αγαθά ή τα πήρατε ή τα διαθέσατε 

για µη επιχειρηµατικούς σκοπούς, 
• την περιγραφή και την ποσότητα των αγαθών, 
• το κόστος ή πλήρες κόστος των αγαθών, ανάλογα µε την περίπτωση, 

χωρίς το Φ.Π.Α., 
• το συντελεστή και το ποσό του Φ.Π.Α. που πρέπει να επιβληθεί. 
 
(γ)  Αυτοπαραδόσεις 
 
Αν είστε κατασκευαστής ή µετατροπέας ή µεταπωλητής αυτοκινήτων και 
χρησιµοποιείτε αυτοκίνητο που έχετε παραγάγει ή µετατρέψει ή 
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αποκτήσει µέσα στα πλαίσια της επιχείρησής σας, θα πρέπει να 
καταχωρείτε για κάθε αυτοκίνητο : 
 
• το φορολογικό σηµείο, 
• την αξία επί της οποίας ο φόρος πρέπει να επιβληθεί, 
• το συντελεστή και το ποσό του φόρου που πρέπει να επιβληθεί. 
 
 
64. Αρχείο των πιστώσεων που παραχωρείτε στους  

πελάτες σας 
 
(Αν χρησιµοποιείτε σχέδιο λιανοπωλητών η παράγραφος αυτή 
εφαρµόζεται µόνο αν η πίστωση που παραχωρείτε αφορά τιµολόγιο 
Φ.Π.Α.) 
 
Πρέπει να τηρείτε στοιχεία για όλες τις πιστώσεις που παραχωρείτε στους 
πελάτες σας αναφορικά µε τις συναλλαγές που πραγµατοποιείτε. (Αυτό 
περιλαµβάνει και τις παραδόσεις µηδενικού συντελεστή καθώς και τις 
εξαιρούµενες συναλλαγές). Όταν η πίστωση αφορά τιµολόγιο Φ.Π.Α., το 
αρχείο σας πρέπει να δείχνει είτε τις πληροφορίες που περιγράφονται 
στην παράγραφο 56 είτε να δείχνει καθαρά πού µπορεί να βρεθούν αυτές 
οι λεπτοµέρειες (για παράδειγµα, µε παραποµπή σε αρχειοθετηµένα 
αντίγραφα πιστωτικών σηµειωµάτων). 
 
Αν παραχωρείτε πίστωση για συναλλαγές µηδενικού συντελεστή ή για 
εξαιρούµενες συναλλαγές, στο αρχείο σας πρέπει να φαίνεται η 
ηµεροµηνία και το ποσό της πίστωσης και κατά πόσο αυτή αναφέρεται σε 
εξαγωγή, σε συναλλαγή µηδενικού συντελεστή στη ∆ηµοκρατία ή σε 
εξαιρούµενη συναλλαγή. Αν τα αρχειοθετηµένα αντίγραφα των 
πιστωτικών σηµειωµάτων συνιστούν ένα ολοκληρωµένο και εύχρηστο 
αρχείο, τότε δεν απαιτείται να τηρείτε ξεχωριστό αρχείο για σκοπούς 
Φ.Π.Α.  
 
Όταν κάνετε αναπροσαρµογή στο φόρο, πρέπει να αφαιρείτε το ποσό του 
Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτές τις πιστώσεις από το ποσό του 
καταβλητέου φόρου στο λογαριασµό Φ.Π.Α. που τηρείτε, µε αρνητική 
εγγραφή στο «µερίδιο του καταβλητέου Φ.Π.Α.». Πρέπει να 
αναπροσαρµόσετε τα αρχεία των φορολογητέων συναλλαγών που έχετε 
πραγµατοποιήσει και το φόρο εκροών σας για τις πιστώσεις που έχετε 
παραχωρήσει, µε όποιο τρόπο σας είναι ευκολότερο. Όµως η φύση της 
αναπροσαρµογής και η αιτιολογία πρέπει να φαίνονται στα αρχεία ή στα 
αποδεικτικά έγγραφα. 
 
Αν ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις πιστώσεις που παραχωρείτε στους 
πελάτες σας υπερβαίνει το Φ.Π.Α. που έχετε χρεώσει για τις συναλλαγές 
σε µια φορολογική περίοδο, θα έχετε αρνητικό ποσό το οποίο πρέπει να 
αναγράψετε µε αρνητικό πρόσηµο στο τετράγωνο του φόρου εκροών της 
φορολογικής σας δήλωσης. 
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65. Αποδεικτικά έγγραφα για το φόρο εισροών 
 
(α)  Γενικά  
 
Πρέπει να τηρείτε όλα τα τιµολόγια, για όλες τις συναλλαγές του 
κανονικού, του µειωµένου και του µηδενικού συντελεστή που λαµβάνετε 
για την επιχείρησή σας. Πρέπει να τηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε, µε 
δεδοµένα την ηµεροµηνία και το όνοµα του προµηθευτή, να µπορούν να 
παρουσιαστούν  εύκολα στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
 
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα τιµολόγιο στο οποίο αναγράφεται 
"ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ" ή "ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φ.Π.Α." ως 
αποδεικτικό στοιχείο για να διεκδικήσετε έκπτωση φόρου εισροών. 
 
Μόνο ένα εγγεγραµµένο πρόσωπο µπορεί να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
Υπάρχουν κυρώσεις για τη µη εξουσιοδοτηµένη έκδοση τιµολογίων 
Φ.Π.Α. Αν λαβετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. από µη εγγεγραµµένο πρόσωπο και 
εν γνώσει σας το χρησιµοποιήσετε για να διεκδικήσετε έκπτωση του 
Φ.Π.Α., τότε διαπράττετε ποινικό αδίκηµα. 
 
∆εν είναι δύσκολο να µάθετε από τους προµηθευτές σας αν είναι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς 
αυτό ή ως προς την εγκυρότητα ενός τιµολογίου Φ.Π.Α. κάποιου 
προµηθευτή σας, µπορείτε να αποτείνεστε στο αρµόδιο Επαρχιακό 
Γραφείο Φ.Π.Α.  
 
Είναι προς το συµφέρον σας να ζητάτε να σας εκδοθούν και να φυλάγετε 
τα τιµολόγια Φ.Π.Α. Χωρίς αυτά µπορεί να µην είσαστε σε θέση να 
διεκδικήσετε έκπτωση του Φ.Π.Α. που σας έχουν χρεώσει και 
επιπρόσθετα τα αρχεία σας δεν θα είναι πλήρως ενηµερωµένα. 
 
(β)  Εισαγόµενα αγαθά και αγαθά που τελωνίζονται από αποθήκη 
αποταµίευσης 
 
Όταν εισάγετε αγαθά θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι παίρνετε τη 
διασάφηση, στην οποία πρέπει να φαίνεται το ποσό του Φ.Π.Α. που 
επιβάλλεται στα εν λόγω αγαθά καθώς και το όνοµα της επιχείρησής σας 
ως παραλήπτη των αγαθών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αγαθών 
που τελωνίζονται από αποθήκη αποταµίευσης (µπόντετ). Η διασάφηση 
αυτή εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό όπως ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. που παίρνετε 
από κάποιο προµηθευτή σας που είναι εγγεγραµµένο πρόσωπο. Χωρίς 
αυτή µπορεί να µη σας επιτραπεί να διεκδικήσετε έκπτωση του Φ.Π.Α. 
που έχετε καταβάλει στο Τελωνείο. Στη διασάφηση (µαζί µε την απόδειξη 
πληρωµής του φόρου στο Τελωνείο) πρέπει να επισυνάπτετε το σχετικό 
τιµολόγιο του προµηθευτή σας, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να υπάρχει 
τουλάχιστο παραποµπή σ' αυτό. Θα πρέπει να φυλάγετε τόσο τη 
διασάφηση όσο και το σχετικό τιµολόγιο. 
 
(γ)  Υπηρεσίες που λήφθηκαν από το εξωτερικό 
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Αν λάβετε από το εξωτερικό οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες, που 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, 
πρέπει να φυλάγετε το σχετικό τιµολόγιο που λάβατε από το πρόσωπο 
που σας παρείχε τις υπηρεσίες. Η απόδειξη αυτή εξυπηρετεί τον ίδιο 
σκοπό όπως ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. από εγγεγραµµένο προµηθευτή στη 
∆ηµοκρατία. Χωρίς αυτή µπορεί να µη σας επιτραπεί να διεκδικήσετε 
έκπτωση του φόρου που ήδη έχετε αποδώσει ως φόρο εκροών. 
 
 
66. Καταγραφή των παραδόσεων ή παροχών που 

λαµβάνετε και υπολογισµός του φόρου εισροών σας 
 
(α)  Γενικά 
 
Πρέπει να τηρείτε αρχείο όλων των φορολογητέων συναλλαγών που 
λαµβάνετε για τους σκοπούς της επιχείρησής σας. Σ' αυτές 
συµπεριλαµβάνονται και οποιεσδήποτε παραδόσεις ή παροχές του 
µηδενικού συντελεστή καθώς και εξαιρούµενες συναλλαγές έχετε λάβει. 
Πρέπει να τηρείτε το αρχείο αυτό µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες 
για κάθε συναλλαγή και το ποσό του Φ.Π.Α. να καταχωρούνται πλήρως ή 
να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν µε αναφορά : 
 
• στο τιµολόγιο του προµηθευτή, ή 
• στη διασάφηση που εισάγονται ή τελωνίζονται από αποθήκη 

αποταµίευσης ή 
• σε απόδειξη για υπηρεσίες που λήφθηκαν από το εξωτερικό. 
 
Αν έχετε λάβει τιµολόγια κ.λ.π. που δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
και τηρούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν εύκολα να 
προσκοµισθούν αν ζητηθεί, το αρχείο σας δεν χρειάζεται να είναι τίποτε 
περισσότερο από ένας κατάλογος αυτών των εγγράφων µε τη σειρά που 
τα τηρείτε. Ο κατάλογος πρέπει να σας παρέχει τη δυνατότητα να 
καταγράφετε χωριστά αθροίσµατα για κάθε φορολογική περίοδο 
αναφορικά µε : 
 
(i)  το ποσό του Φ.Π.Α. που έχετε υποστεί για αγαθά και υπηρεσίες που 
έχετε     λάβει – συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε για 
την εισαγωγή ή µεταφορά αγαθών που τελωνίστηκαν από αποθήκες 
αποταµίευσης. Αν πρέπει να προβείτε σε οποιεσδήποτε 
αναπροσαρµογές για πιστώσεις που λήφθηκαν από προµηθευτές στη 
φορολογική περίοδο, πρέπει να αφαιρέσετε το Φ.Π.Α. από αυτές τις 
πιστώσεις. 
(ii) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται για οποιεσδήποτε υπηρεσίες, που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ζ του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, 
που έχετε λάβει από το εξωτερικό. 
 
Αυτός ο φόρος µπορεί να διεκδικηθεί ως φόρος εισροών σύµφωνα µε 
τους συνηθισµένους κανόνες. Θα πρέπει να µεταφέρετε το συνολικό 
ποσό του φόρου εισροών που µπορείτε να εκπέσετε, δηλαδή το (i) συν το 
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(ii) µείον το φόρο που δεν επιτρέπεται να εκπέσετε, στο µερίδιο του 
επιτρεπόµενου Φ.Π.Α. του λογαριασµού Φ.Π.Α. που τηρείτε. 
 
(ιιι) τη συνολική αξία µη (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για όλες τις 
παραδόσεις ή παροχές που έχετε λάβει. Αυτό περιλαµβάνει αγαθά που 
έχετε εισαγάγει ή που τελωνίσατε από αποθήκη αποταµίευσης καθώς και 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ζ του 
παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, που έχετε λάβει από το εξωτερικό. 
∆εν πρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε αφαίρεση για εκπτώσεις για 
πληρωµή τοις µετρητοίς, αλλά πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις πιστώσεις 
που έχετε λάβει από τους προµηθευτές σας στη φορολογική περίοδο. 
 
Μιά συγκεντρωτική κατάσταση των ποσών, για παράδειγµα, θα ήταν 
αποδεκτή ως κατάλογος, αν δείχνει το φόρο και τις αξίες κατά κατηγορία 
εισροών χωριστά µε την ίδια σειρά που φυλάγετε τα τιµολόγια Φ.Π.Α. 
 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που τηρείτε τα αρχεία σας, τα πιο πάνω 
συνολικά ποσά πρέπει να παρουσιάζονται. 
 
Επίσης πρέπει να τηρείτε αρχείο : 
 
• των πιστώσεων που σας παραχωρήθηκαν από τους προµηθευτές 

σας σε σχέση µε όλες τις φορολογητέες παραδόσεις ή παροχές που 
λαµβάνετε 

• των παραδόσεων ή παροχών που λαµβάνετε για τους σκοπούς της 
επιχείρησής σας, για τις οποίες δεν επιτρέπετε να εκπέσετε το φόρο 
εισροών, συµπεριλαµβανοµένων και των εξαιρούµενων συναλλαγών. 

 
(β)  Είδη για τα οποία δεν επιτρέπεται η έκπτωση του φόρου 
 
Οπως επεξηγείται στη παράγραφο 32 δεν µπορείτε να εκπέσετε το φόρο 
που σας έχουν χρεώσει για ορισµένες συναλλαγές που έχετε λάβει για 
τους σκοπούς της επιχείρησής σας. Πρέπει να τηρείτε αρχείο για τις 
παραδόσεις ή παροχές αυτού του τύπου τις οποίες λαµβάνετε. ∆ΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ να περιλαµβάνετε το φόρο που σας έχουν χρεώσει για αυτές τις 
συναλλαγές, µέσα στο σύνολο που µεταφέρεται στο λογαριασµό Φ.Π.Α. 
 
 
67. Αρχείο των πιστώσεων που σας παραχωρούν οι   

προµηθευτές 
 
 
Πρέπει να τηρείτε αρχείο µε όλες τις πιστώσεις που λαµβάνετε από τους 
προµηθευτές σας αναφορικά µε τις φορολογητέες παραδόσεις ή παροχές 
που λαµβάνετε. Σε αυτές περιλαµβάνονται τόσο οι συναλλαγές που 
υπόκεινται στον κανονικό και το µειωµένο συντελεστή όσο και οι 
συναλλαγές που υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή. Όταν µια πίστωση 
σχετίζεται µε κάποιο τιµολόγιο Φ.Π.Α., το αρχείο σας πρέπει, είτε να 
δείχνει τα στοιχεία της παραγράφου 56, είτε να δείχνει καθαρά που 
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µπορούν να εντοπιστούν τα στοιχεία αυτά (για παράδειγµα µε 
παραποµπή σε αρχειοθετηµένα πιστωτικά σηµειώµατα). 
 
Αν η πίστωση αναφέρεται σε συναλλαγή που υπόκειται στο µηδενικό 
συντελεστή, το αρχείο σας χρειάζεται να δείχνει µόνο την ηµεροµηνία και 
το ποσό της πίστωσης. Αν τα αρχειοθετηµένα πιστωτικά σηµειώµατα 
συνιστούν ένα πλήρες και ευκολόχρηστο αρχείο, δε χρειάζεται να τηρείτε 
χωριστό αρχείο για σκοπούς Φ.Π.Α.  
 
Αν σας παραχωρηθεί πίστωση που σχετίζεται µε φόρο εισροών που 
µπορείτε να εκπέσετε και πρέπει να προβείτε σε αναπροσαρµογή του 
φόρου, πρέπει να αναπροσαρµόσετε το αρχείο των παραδόσεων ή 
παροχών που λαµβάνετε καθώς και το φόρο εισροών σας. Ανεξάρτητα 
από τη µέθοδο που χρησιµοποιείτε για να κάνετε την αναπροσαρµογή, η 
φύση της και ο λόγος για τον οποίο την κάνετε πρέπει να φαίνονται 
καθαρά στους λογαριασµούς ή τα αποδεικτικά έγγραφα. 
 
Αν σε οποιαδήποτε φορολογική περίοδο ο φόρος που αφορά τις 
πιστώσεις που λαµβάνετε από τους προµηθευτές σας είναι µεγαλύτερος 
από το φόρο που έχετε υποστεί για τις αγορές σας, θα έχετε αρνητικό 
ποσό το οποίο πρέπει να αναγράψετε µε αρνητικό πρόσηµο στο 
τετράγωνο του φόρου εισροών της φορολογικής σας δήλωσης. 
 
 
68. ∆ιόρθωση λαθών σε τιµολόγια  Φ.Π.Α.  
 
Αν το ποσό του φόρου σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. που έχετε εκδώσει είναι 
µεγαλύτερο από το ποσό που πραγµατικά οφειλόταν, πρέπει να 
καταχωρήσετε στα βιβλία σας το µεγαλύτερο ποσό και εποµένως να το 
αποδώσετε, εκτός αν διορθώσετε το λάθος εκδίδοντας πιστωτικό 
σηµείωµα στον πελάτη σας. 
 
Αν το ποσό του φόρου είναι µικρότερο από το πραγµατικά οφειλόµενο 
ποσό, θα πρέπει να καταχωρήσετε το ορθό ποσό του οφειλόµενου 
φόρου, ανεξάρτητα από το αν θα διορθώσετε ή όχι το λάθος µε τον 
πελάτη σας (για παράδειγµα, εκδίδοντας συµπληρωµατικό τιµολόγιο για 
το ποσό που δεν έχετε χρεώσει).  
 
Αν το ποσό του φόρου που φαίνεται σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. είναι πολύ 
µικρό και δεν επιθυµείτε ή δεν µπορείτε να ανακτήσετε ολόκληρο το 
οφειλόµενο υπόλοιπο από τον πελάτη σας, θα πρέπει να κάνετε 
αναπροσαρµογή του φόρου. Το ποσό του φόρου που αφορά την 
αναπροσαρµογή µπορεί να υπολογιστεί από το συνολικό ποσό 
(συµπεριλαµβανοµένου και του φόρου) που πράγµατι είχατε χρεώσει. 
 
Αν διορθώσετε κάποιο λάθος αναφορικά µε το ποσό του φόρου που 
χρεώσατε στον πελάτη σας (για παράδειγµα, εκδίδοντας πιστωτικό 
σηµείωµα ή συµπληρωµατικό τιµολόγιο προς τον πελάτη) η διόρθωση 
πρέπει να καταχωρηθεί στο λογιστικό σας σύστηµα. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αντανακλάται στο αναπροσαρµοσµένο συνολικό ποσό του φόρου 
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εκροών που οφείλετε, κατά το τέλος της φορολογικής περιόδου µέσα 
στην οποία το λάθος διορθώθηκε. 
 
Αν εκδώσετε ένα πιστωτικό σηµείωµα ή ένα συµπληρωµατικό τιµολόγιο 
για να διορθώσετε ένα λάθος σε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α., αυτό πρέπει να 
φέρει υπό µορφή αναφοράς τον αριθµό και την ηµεροµηνία του αρχικού 
τιµολογίου Φ.Π.Α. και να δείχνει καθαρά τόσο τα λανθασµένα όσο και τα 
ορθά ποσά του Φ.Π.Α.  
 
 
69. ∆ιόρθωση λαθών που έχουν γίνει σε προηγούµενες   

φορολογικές δηλώσεις 
 
Γενικά, µπορείτε να διορθώσετε λάθη που έχετε βρεί να έχουν γίνει σε 
προηγούµενες φορολογικές δηλώσεις,  
 

• όταν δεν έχουν παρέλθει τρία χρόνια από το τέλος της 
φορολογικής περιόδου στην οποία έγινε το λάθος και 

• το καθαρό ποσό του λάθους (δηλαδή το αλγεβρικό άθροισµα των 
διαφόρων λαθών και στα δυο µερίδια του λογαριασµού Φ.Π.Α.) 
δεν υπερβαίνει τις £500. 

 
Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να αναπροσαρµόσετε το ή τα αντίστοιχα 
µερίδια του λογαριασµού Φ.Π.Α. που τηρείτε για την τρέχουσα 
φορολογική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό η διόρθωση θα συµπεριληφθεί 
στη φορολογική σας δήλωση για την τρέχουσα φορολογική περίοδο. 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν 
µπορείτε να προβείτε στη διόρθωση των λαθών από µόνοι σας, αλλά θα 
πρέπει να ενηµερώσετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. 
λεπτοµερώς για τα λάθη που έχετε κάνει ανά φορολογική περίοδο. Το 
Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. θα σας δώσει σχετικές οδηγίες για τον χρόνο 
και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να κάνετε τη διόρθωση. 
 
Σε περίπτωση που έχετε ειδοποιηθεί ότι θα πραγµατοποιηθεί 
φορολογικός έλεγχος στην επιχείρησή σας από την Υπηρεσία 
Φ.Π.Α., δεν µπορείτε να προβείτε σε διόρθωση λαθών.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα µπορείτε να βρείτε στο 
Ενηµερωτικό Έντυπο "∆ιόρθωση λαθών". 
 
 
70. Ο  λογαριασµός Φ.Π.Α.  
 
(α)  Γενικά 
 
Για κάθε φορολογική περίοδο πρέπει να τηρείτε µια περίληψη των 
συνολικών ποσών του φόρου εκροών και του φόρου εισροών σας. Αυτή 
η περίληψη ονοµάζεται λογαριασµός Φ.Π.Α. Πρέπει να τον τηρείτε σε 
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ειδικό βιβλίο ή στο καθολικό σας. Θα βρείτε ένα παράδειγµα ενός απλού 
λογαριασµού Φ.Π.Α. στος τέλος αυτού του κεφαλαίου, αλλά οποιαδήποτε 
µορφή λογαριασµού που περιέχει τα ίδια στοιχεία είναι αποδεκτή από την 
Υπηρεσία Φ.Π.Α.  
 
(β)  Τήρηση του λογαριασµού Φ.Π.Α.  
 
Η τήρηση του λογαριασµού Φ.Π.Α. γίνεται µε την πρόσθεση των ποσών 
του Φ.Π.Α. στα βιβλία σας σε τακτά χρονικά διαστήµατα - για παράδειγµα 
κάθε µήνα - και την καταχώριση των συνολικών ποσών Φ.Π.Α. σε 
χωριστές µερίδες για τον επιτρεπόµενο Φ.Π.Α. και τον 
καταβλητέο Φ.Π.Α.  
  
Στο µερίδιο του ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., για κάθε καθορισµένη 
φορολογική περίοδο πρέπει να καταγράφετε χωριστά τα ακόλουθα: 
 
• τον εκπιπτόµενο φόρο που έχετε επιβαρυνθεί για αγαθά και 

υπηρεσίες που έχετε λάβει (από τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 66(α)(i)) 

• τον εκπιπτόµενο φόρο που έχετε καταβάλει για την εισαγωγή αγαθών 
ή για τον τελωνισµό αγαθών από αποθήκη αποταµίευσης (από τα 
αρχεία που αναφέρονται στη παράγραφο 66(α)(i)). 

• το εκπιπτόµενο φόρο που έχετε χρεώσει τον εαυτό σας, για 
υπηρεσίες, που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ζ του παρόντος 
Ενηµερωτικού Εντύπου, τις οποίες λάβατε από το εξωτερικό (από τα 
αρχεία που αναφέρονται στη παράγραφο 66(α)(ii)). 

 
• τα ποσά που αφορούν τη διόρθωση λαθών στον εκπιπτόµενο φόρο 

εισροών (τα οποία έγιναν σε προηγούµενες φορολογικές περιόδους 
και διορθώνονται στην τρέχουσα φορολογική περίοδο) µε αρνητική ή 
θετική καταχώρηση, ανάλογα µε την περίπτωση, εκτός από εκείνα τα 
ποσά για τα οποία έχετε ενηµερώσει γραπτώς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ή 
έχετε ειδοποιηθεί από αυτήν (παράγραφος 69). 

• οποιαδήποτε απαλλαγή από το Φ.Π.Α. που δικαιούστε για επισφαλή 
χρέη (παράγραφος 59). 

• το ποσό του φόρου που φαίνεται στα πιστωτικά σηµειώµατα που 
έχετε λάβει 

 
Προσθέστε αλγεβρικά όλες αυτές τις καταχωρήσεις. Το αποτέλεσµα είναι 
το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. που µπορείτε να εκπέσετε για την εν λόγω 
φορολογική περίοδο. 
 
Στο µερίδιο του ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ Φ.Π.Α. πρέπει να καταγράφετε 
χωριστά : 
 
• το φόρο εκροών που επιβάλατε επί των συναλλαγών που έχετε 

πραγµατοποιήσει (από τα αρχεία που αναφέρονται στη Παράγραφο 
63(α)(Ι)). 

• τον οφειλόµενο φόρο, για υπηρεσίες που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Ζ του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου, τις οποίες 
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λάβατε από το εξωτερικό (από τα αρχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 63(α)(IV)). 

 
• τον οφειλόµενο φόρο για αυτοπαραδόσεις (παράγραφος 63(γ)). 
 
• τα ποσά που αφορούν τη διόρθωση λαθών στο φόρο εκροών (τα 

οποία έγιναν σε προηγούµενες φορολογικές περιόδους και 
διορθώνονται στην τρέχουσα φορολογική περίοδο) µε αρνητική ή 
θετική καταχώρηση, ανάλογα µε την περίπτωση, εκτός από εκείνα τα 
ποσά για τα οποία έχετε ενηµερώσει γραπτώς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ή 
έχετε ειδοποιηθεί από αυτήν (παράγραφος 69). 

• το ποσό του φόρου που φαίνεται στα πιστωτικά σηµειώµατα που 
έχετε εκδόσει. 

 
Προσθέστε αλγεβρικά όλες αυτές τις καταχωρίσεις. Το αποτέλεσµα είναι 
ο συνολικός καταβλητέος Φ.Π.Α. για την εν λόγω περίοδο. 
 
Αν οι υπολογισµοί σας καταλήγουν σε αρνητικά ποσά πρέπει να τα 
καταγράψετε µε αρνητικό πρόσηµο στο κατάλληλο τετράγωνο της 
φορολογικής σας δήλωσης. 
 
Αν ο καταβλητέος Φ.Π.Α.  είναι µεγαλύτερος από τον επιτρεπόµενο 
Φ.Π.Α., η διαφορά είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσετε στην 
Υπηρεσία Φ.Π.Α. µέσω Τράπεζας ή Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας. 
 
Αν ο επιτρεπόµενος Φ.Π.Α. είναι µεγαλύτερος από τον καταβλητέο 
Φ.Π.Α., η διαφορά κανονικά θα σας επιστραφεί µε επιταγή από την 
Υπηρεσία Φ.Π.Α. Αν όµως δεν έχετε υποβάλει όλες τις φορολογικές σας 
δηλώσεις δεν θα σας επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό µέχρι να τις 
υποβάλετε. Αν εκκρεµούν οποιαδήποτε οφειλόµενα ποσά , η Υπηρεσία 
Φ.Π.Α. θα τα συµψηφίσει µε το ποσό που πρέπει να σας επιστραφεί. 
Τέλος ο Έφορος Φ.Π.Α., µε γενικές ή ειδικές οδηγίες που εκδίδει από 
καιρό σε καιρό, µπορεί, αντί να σας επιστρέψει άµεσα το εν λόγω ποσό, 
να το µεταφέρει σε πίστη σας σε µεταγενέστερη φορολογική περίοδο. 
 
(γ)  Αναπροσαρµογές του φόρου 
 
Οι αναπροσαρµογές του φόρου αναφορικά µε προηγούµενες 
φορολογικές περιόδους για τις οποίες έχετε ενηµερωθεί γραπτώς απο 
το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α δεν πρέπει να περιλαµβάνονται 
στις φορολογικές σας δηλώσεις. Αυτές οι αναπροσαρµογές δεν πρέπει να 
εµφανίζονται στο λογαριασµό Φ.Π.Α. εκτός και αν αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του λογιστικού συστήµατος της επιχείρησής σας. 
Στην περίπτωση αυτή τα ποσά που θα πρέπει να µεταφερθούν στη 
φορολογική σας δήλωση δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τις 
καταχωρήσεις αυτές. Αν το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. σας 
ενηµερώσει για µια φορολογική αναπροσαρµογή, θα σας εφοδιάσει 
ταυτόχρονα µε τις αναγκαίες πληροφορίες. 
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71. Απαιτήσεις για επιστροφή φόρου που καταβλήθηκε  
         αχρεώστητα  
 
Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει περισσότερο φόρο από τον 
οφειλόµενο είναι δυνατό να διορθώσετε την κατάσταση χρησιµοποιώντας 
τη διαδικασία της εκούσιας αποκάλυψης (αν πληρούνται οι 
προυποθέσεις, βλέπε παράγραφο 69) ή υποβάλλοντας έγγραφη 
απαίτηση στον Έφορο Φ.Π.Α. υποβάλλοντας στοιχεία σε σχέση µε το 
ποσό της απαίτησης και τον τρόπο υπολογισµού της. Όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να υποστηρίζονται από τα αναγκαία έγγραφα.  
 
Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. δεν θα σας επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό : 
 
• Αν έχετε προβεί σε διόρθωση λαθών σύµφωνα µε το περιεχόµενο της 

παραγράφου 69, ή 
• αν µε το να σας επιστραφεί το ποσό θα έχει ως αποτέλεσµα τον 

αδικαιολόγητο πλουτισµό σας - για παράδειγµα όταν έχετε 
µετακυλίσει το φόρο στους πελάτες σας αλλά δεν είστε σε θέση να 
τους µετακυλίσετε και το όφελος από την επιστροφή του φόρου. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  Φ.Π.Α. 
 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  1/4/2002 - 30/6/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ Φ.Π.Α.   
(Φόρος Εισροών) 
 
Φ.Π.Α. επί των αγορών 
 
    Απρίλιος 2.215 
    Μάϊος 1.626 
    Ιούνιος 2.792 
  
 6.633 
Φ.Π.Α. επί των εισαγωγών 100 
 
Υπερδιεκδίκηση φόρου εισροών 
σε προηγούµενες φορολογικές  
περιόδους -126 
 
Φ.Π.Α. για επισφάλεις χρεώστες 98 
 
 6.705 
 
Μείον:  
 
Φ.Π.Α. για πιστωτικά σηµειώ- 
µατα που λάβατε από τους προ- 
µηθευτές σας -105 
 
 
Ολικό εκπιπτόµενου φόρου 6.600 
 

 
ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ  Φ.Π.Α.  
(Φόρος Εκροών) 
 
Φ.Π.Α. επί των πωλήσεων 
 
    Απρίλιος 2.781 
    Μάϊος 2.305 
    Ιούνιος 3.302 
 
 8.388 
Υποδήλωση φόρου εκροών  
σε προηγούµενες φορολογικές 
περιόδους 304 
 
 
 
 
 
 8.692 
 
Μείον:  
 
Φ.Π.Α. για πιστωτικά σηµειώµατα  
που εκδώσατε σε πελάτες σας -92 
 
Ολικό καταβλητέου φόρου 8.600 
 
Μείον: εκπιπτόµενος φόρος (6.600) 
 
Φόρος πληρωτέος στην  
Υπηρεσία Φ.Π.Α. 2.000 
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IX. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 

 
Για κάθε φορολογική περίοδο πρέπει να υποβάλλετε φορολογική 
δήλωση. Πρέπει να συµπληρώνετε και να υποβάλλετε τη δήλωση 
αυτή στα Κεντρικά ή τα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., 
αφού πληρώσετε τον οφειλόµενο φόρο σε εµπορική τράπεζα ή 
συνεργατικό ίδρυµα που συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
Αυτό το µέρος επεξηγεί την όλη διαδικασία. 
 
 
72. Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α.  
 
 
Τα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. αποστέλλουν ταχυδροµικώς 
τις φορολογικές δηλώσεις κατά τακτά χρονικά διαστήµατα σε όλα τα 
εγγεγραµµένα πρόσωπα. Επίσης επιστρέφουν το φόρο, όταν οφείλεται 
στους δικαιούχους. 
 
Πληροφορίες για οποιαδήποτε θέµατα του Φ.Π.Α. µπορείτε να πάρετε 
από το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α.  
 
Όταν στέλλετε επιστολή στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρετε τον Αριθµό Εγγραφής σας στο Μητρώο Φ.Π.Α. όπως αυτός 
εµφαίνεται στο πιστοποιητικό εγγραφής σας. 
 
 
73. Φορολογικές δηλώσεις 
 
Το έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Φ.Π.Α. 4) θα σας 
αποστέλλεται µερικές µέρες πριν τη λήξη της φορολογικής σας περιόδου 
από τα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. Αποτελείται από τρία 
αντίτυπα. Έχετε υποχρέωση να συµπληρώνετε τη φορολογική σας 
δήλωση και αν προκύπτει πληρωτέο ποσό να την παρουσιάζετε σε 
οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα ή συνεργατική πιστωτική εταιρεία που 
συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α., όπου θα καταβάλλετε ολόκληρο 
το ποσό του φόρου που οφείλετε. Η τράπεζα ή η συνεργατική πιστωτική 
εταιρεία θα σφραγίζει και τα τρία αντίτυπα της δήλωσης και θα κρατά το 
τρίτο αντίγραφο, στο οποίο για σκοπούς διασφάλισης του απορρήτου της 
δήλωσης σας δεν φαίνονται τα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Εσείς θα 
κρατάτε το δεύτερο αντίτυπο για τα δικά σας αρχεία και θα ταχυδροµείτε 
το πρωτότυπο στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., µέσα στο 
φάκελο που θα σας αποστέλλεται από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. Προσέξετε 
όµως, να ταχυδροµείτε έγκαιρα τη φορολογική σας δήλωση έτσι ώστε να 
παραλαµβάνεται από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. έγκαιρα. Αν θέλετε µπορείτε 
να υποβάλλετε δια χειρός τη φορολογική σας δήλωση στα Κεντρικά 
Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. στη Λευκωσία ή στα Επαρχιακά Γραφεία 
Φ.Π.Α. Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου. Σε τέτοια περίπτωση ο αρµόδιος 
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λειτουργός θα σφραγίζει µε σφραγίδα παραλαβής και το δικό σας 
αντίτυπο. 
 
Αν στη φορολογική σας δήλωση δεν προκύπτει πληρωτέο ποσό αλλά 
πιστωτικό υπόλοιπο, δε χρειάζεται να παρουσιάσετε τη φορολογική 
δήλωση σε εµπορική τράπεζα ή συνεργατική πιστωτική εταιρεία. Πρέπει 
όµως να µεριµνήσετε να τη συµπληρώσετε ορθά και να την υποβάλετε 
στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. έγκαιρα. 
 
Ακόµα και αν δεν έχετε πραγµατοποιήσει καθόλου συναλλαγές κατά τη 
διάρκεια της φορολογικής περιόδου που καλύπτεται από τη δήλωση, 
πρέπει να συµπληρώσετε τη δήλωση γράφοντας ΜΗ∆ΕΝ σε όλα τα 
τετράγωνα, και να την υποβάλετε στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. έγκαιρα. 
 
Αν δεν έχετε παραλάβει τη φορολογική σας δήλωση ή αν χάθηκε ή 
καταστράφηκε, µπορείτε να πάρετε αντίγραφο από το αρµόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. Προσέξετε όµως, το γεγονός ότι τυχόν δεν 
έχετε παραλάβει το έντυπο για τη συµπλήρωση της φορολογικής σας 
δήλωσης δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση για έγκαιρη υποβολή 
της. Είναι δική σας ευθύνη να φροντίσετε να προµηθευτείτε νέο έντυπο. 
 
Θα πρέπει να θυµάστε ότι, αν απουσιάζετε για οποιοδήποτε λόγο από 
την επιχείρησή σας, θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες διευθετήσεις, 
ώστε κάποιο άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να συµπληρώσει  τη 
φορολογική δήλωση, να καταβάλει τον τυχόν οφειλόµενο φόρο και να την 
υποβάλει στην Υπηρεσία Φ.Π.Α.  
 
Είναι πολύ σηµαντικό να υπογράφετε και να συµπληρώνετε κατάλληλα 
τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλετε έγκαιρα. Φορολογικές 
δηλώσεις που δεν είναι υπογραµµένες ή κατάλληλα συµπληρωµένες θα 
θεωρούνται ότι δεν εχουν υποβληθεί, εκτός και αν διορθώσετε το λάθος ή 
την παράλειψή σας έγκαιρα. 
 
 
74.   Συµπλήρωση φορολογικής δήλωσης 
 
Όταν συµπληρώνετε τη φορολογική σας δήλωση πρέπει πάντοτε να 
ελέγχετε την ακρίβεια των αριθµών.  
 
Να συµπληρώνετε καθαρά µε µελάνι όλα τα τετράγωνα στα οποία 
απαιτείται να δώσετε πληροφορίες. Εκεί όπου το ποσό που πρέπει να 
αναγραφεί είναι µηδέν πρέπει να το γράφετε. Αν κάποιο ποσό είναι 
αρνητικό πρέπει να το τοποθετείτε µε αρνητικό πρόσηµο. 
 
Μην γράφετε οτιδήποτε άλλο πάνω στη φορολογική δήλωση. Μην 
επισυνάπτετε οποιαδήποτε επιστολή στη φορολογική σας δήλωση. 
 
Αν η φορολογική σας δήλωση είναι λανθασµένα συµπληρωµένη, θα σας 
ζητηθεί να κάνετε τις αναγκαίες διορθώσεις ή διευκρινίσεις. Αυτό πρέπει 
να το κάνετε αµέσως. Αν παραλείψετε να κάνετε τις αναγκαίες διορθώσεις 
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µέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από την Υπηρεσία Φ.Π.Α., τότε 
υπόκειστε σε κυρώσεις. 
 
Να θυµάστε ότι αν έχετε δυσκολίες, οι λειτουργοί του αρµόδιου 
Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α. είναι πάντοτε πρόθυµοι να σας βοηθήσουν. 
Αν δεν είστε βέβαιοι για το τι πρέπει να πράξετε, είναι προς το συµφέρον 
σας να ζητήσετε συµβουλές εκ των προτέρων, για να αποφύγετε τις 
τυχόν συνέπειες καθώς και τη σχετική ταλαιπωρία. 
 
 
75. Καθορισµένη φορολογική περίοδος 
 
(α)  Γενικά 
 
Η περίοδος που καλύπτεται από τη φορολογική δήλωση ονοµάζεται 
καθορισµένη φορολογική περίοδος. Πρέπει να υποβάλετε τη φορολογική 
σας δήλωση το αργότερο τη δέκατη µέρα µετά το τέλος του µήνα που 
ακολουθεί το τέλος της φορολογικής περιόδου. Τόσο οι ηµεροµηνίες της 
φορολογικής περιόδου όσο και η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής της 
εµφαίνονται στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης που θα σας 
αποστέλλεται. Εστω και αν δεν οφείλετε φόρο σε µια καθορισµένη 
φορολογική περίοδο πρέπει να υποβάλλετε έγκαιρα τη φορολογική σας 
δήλωση. 
 
Η  συνηθισµένη διάρκεια µιάς φορολογικής περιόδου είναι τρείς  µήνες. 
Για πρακτικούς λόγους τα εγγεγραµµένα πρόσωπα έχουν χωρισθεί σε 
τρείς οµάδες. Οι φορολογικές περίοδοι της πρώτης οµάδας τελειώνουν 
την τελευταία µέρα του Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και ∆εκεµβρίου. 
Της δεύτερης οµάδας τελειώνουν την τελευταία µέρα του Απριλίου, 
Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου. Της τρίτης οµάδας τελειώνουν την 
τελευταία µέρα του Μαϊου, Αυγούστου, Νοεµβρίου και Φεβρουαρίου. Οι 
δικές σας φορολογικές περίοδοι φαίνονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
σας στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
Θα λαµβάνετε ταχυδροµικώς το έντυπο της φορολογικής σας δήλωσης 
µερικές µέρες πριν τη λήξη της φορολογικής σας περιόδου, έτσι ώστε να 
έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας για να τη συµπληρώσετε, να 
πληρώσετε τον τυχόν οφειλόµενο φόρο και να την υποβάλετε µέσα στην 
προθεσµία που ορίζει ο Νόµος. 
 
(β)  Μηνιαίες φορολογικές περίοδοι 
 
Αν κανονικά λόγω της φύσης των επιχειρηµατικών σας δραστηριοτήτων 
αναµένετε να σας επιστρέφεται φόρος αντί να πρέπει να καταβάλετε 
φόρο (διότι για παράδειγµα πραγµατοποιείτε εξαγωγές), µπορείτε να 
ζητήσετε µηνιαίες φορολογικές περιόδους. Να θυµάσθε όµως ότι, θα 
πρέπει να υποβάλλετε δώδεκα φορολογικές δηλώσεις αντί τέσσερις σε 
ένα χρόνο. Αν η εγγραφή σας είναι εθελοντική ως δικαιούχο για εγγραφή 
πρόσωπο δεν µπορείτε να έχετε µηνιαίες φορολογικές περιόδους. 
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Αν έχετε µηνιαίες φορολογικές περιόδους και αλλάξουν οι δραστηριότητες 
σας έτσι ώστε να πρέπει να καταβάλλετε φόρο αντί να σας επιστρέφεται, 
η Υπηρεσία Φ.Π.Α. µπορεί να αποφασίσει και εσείς µπορείτε να ζητήσετε, 
να αλλάξετε σε τριµηνιαίες φορολογικές περιόδους. 
Όποιες και αν είναι οι φορολογικές σας περίοδοι δεν πρέπει να αλλάζετε 
τις ηµεροµηνίες που είναι προτυπωµένες πάνω στο έντυπο φορολογικής 
δήλωσης που σας αποστέλλει η Υπηρεσία Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 
υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά πρέπει να αποτείνεστε αµέσως στο 
αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α.  
 
 
76. Σχέδιο ετήσιας απόδοσης 
 
Προς το παρόν δεν εφαρµόζεται.  
 
 
77. Καθυστερηµένες, µη κατάλληλα συµπληρωµένες ή  
         λανθασµένες φορολογικές δηλώσεις 
 
(α)  Γενικά  
 
Πρέπει να καταβάλετε τον οφειλόµενο φόρο και να υποβάλετε τη 
φορολογική σας δήλωση το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που φαίνεται 
στο έντυπο της δήλωσης. Αν παραλείψετε ή καθυστερήσετε να 
υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση, θα σας επιβληθεί χρηµατική 
επιβάρυνση 30 λιρών. Αν παραλείψετε ή καθυστερήσετε να καταβάλετε 
τον οφειλόµενο φόρο, θα σας επιβληθεί πρόσθετος φόρος ίσος µε το 
10% του οφειλόµενου Φ.Π.Α. Επίσης θα σας επιβληθεί τόκος πρός 9% 
ετησίως πάνω στον οφειλόµενο φόρο  καθώς και τον πρόσθετο φόρο, 
από την ηµέρα που τα ποσά κατέστησαν οφειλόµενα. 
 
Η έγκαιρη πληρωµή του φόρου και η ορθή συµπλήρωση και έγκαιρη 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι ο καλύτερος τρόπος να 
αποφύγετε προβληµατα και ταλαιπωρίες. Αν αντιµετωπίζετε ή 
προβλέπετε ότι θα αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία, το καλύτερο 
που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε τη βοήθεια του αρµόδιου 
Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α.   
 
(β)  Βεβαιώσεις φόρου 
 
Αν παραλείψετε ή καθυστερήσετε να υποβάλετε τη φορολογική σας 
δήλωση, η Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει εξουσία να βεβαιώσει το φόρο που 
οφείλετε , σύµφωνα µε την κρίση της. 
 
Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο φόρος που έχετε καταβάλει ή ο φόρος που 
σας επιστράφηκε µε τη φορολογική σας δήλωση δεν είναι ο ορθός, η 
Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει εξουσία να βεβαιώσει το ποσό του φόρου που δεν 
καταβάλατε ή που σας επιστράφηκε  επιπλέον. 
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∆εν µπορεί να εκδοθεί βεβαίωση φόρου αν έχουν περάσει περισσότερα 
από έξι χρόνια από το τέλος της καθορισµένης φορολογικής περιόδου, 
εκτός από ειδικές περιπτώσεις,  όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις 
που έχει απωλεσθεί φόρος ως αποτέλεσµα δόλου ή εσκεµµένης 
παράλειψης. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η περίοδος επεκτείνεται από  έξι σε 
δώδεκα χρόνια. Άλλες περιπτώσεις είναι, όταν βεβαίωση φόρου ή 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αναφορικά µε ένσταση για 
βεβαίωση φόρου, κηρυχθεί  µερικώς ή στο σύνολό της άκυρη από το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο και παρίσταται ανάγκη επανεξέτασης. Στις 
περιπτώσεις αυτές µπορεί να εκδοθεί νέα βεβαίωση µέσα σε έξι µήνες 
από την ηµεροµηνία που εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. 
 
 
(γ)  Χρηµατική επιβάρυνση, πρόσθετος φόρος και τόκος 
 
Αν δεν υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., 
σφραγισµένη από τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυµα ως προς την πληρωµή 
ολόκληρου του οφειλόµενου Φ.Π.Α. για την περίοδο που καλύπτει, µέχρι 
την ηµεροµηνία που φαίνεται στο έντυπο της δήλωσης, τότε υπόκειστε σε 
χρηµατική επιβάρυνση και πρόσθετο φόρο. 
 
Η ηµεροµηνία αυτή είναι η δέκατη µέρα µετά το τέλος του µήνα που 
ακολουθεί το τέλος κάθε φορολογικής περιόδου. 
 
Η χρηµατική επιβάρυνση για παράλειψη υποβολής της φορολογικής 
δήλωσης µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία είναι £30. 
 
Ο πρόσθετος φόρος είναι το 10% του οφειλόµενου Φ.Π.Α. για την 
περίοδο που καλύπτει η δήλωση. 
 
Τα ποσά του οφειλόµενου φόρου και του πρόσθετου φόρου υπόκεινται 
σε τόκο 9% ετησίως.  
 
Αν παραλείπετε να καταβάλετε οποιαδήποτε ποσά που οφείλετε, η 
Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει εξουσία να κατάσχει αγαθά σας και να τα πωλήσει 
µε δηµόσιο πλειστηριασµό προς εξόφληση του χρέους. 
 
 
(δ)   Πρόσθετος φόρος 
 
Ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό 10% του καταβλητέου 
Φ.Π.Α. που δεν καταβλήθηκε για τη φορολογική περίοδο που καλύπτεται 
από τη φορολογική δήλωση. Αν δεν υποβάλετε έγκαιρα τη φορολογική 
σας δήλωση, η Υπηρεσία Φ.Π.Α. θα βεβαιώσει τον οφειλόµενο φόρο κατά 
την κρίση της, και θα σας επιβληθεί πρόσθετος φόρος ως ποσοστό 10% 
αυτού του ποσού. Αν αργότερα υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση 
και γίνει αποδεκτή, η κατ΄εκτίµηση βεβαίωση φόρου θα ανακληθεί και το 
ποσό του πρόσθετου φόρου θα αναπροσαρµοστεί και θα γίνει 10% του 
οφειλόµενου φόρου σύµφωνα µε τη φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα 
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από το αν µε τη µεταγενέστερη υποβολή της φορολογικής δήλωσης 
καταβλήθηκε ή όχι ο οφειλοµενος φόρος.  
 
Αν η φορολογική σας δήλωση είναι µε µηδενικά διότι δεν έχετε 
πραγµατοποιήσει φορολογητέες συναλλαγές ή δείχνει ότι δικαιούστε 
επιστροφή φόρου, τότε δεν θα σας επιβληθεί πρόσθετος φόρος. Θα σας 
επιβληθεί όµως χρηµατική επιβάρυνση 30 λιρών αν δεν υποβάλατε τη 
φορολογική σας δήλωση έγκαιρα. 
 
(ε)   Εγκριση για χρησιµοποίηση ποσών κατά προσέγγιση στις  
       φορολογικές δηλώσεις 
 
Αν γνωρίζετε από προηγουµένως ότι δε θα είστε σε θέση να 
συµπληρώσετε τη δήλωσή σας µε ακρίβεια, πρέπει να επικοινωνήσετε 
έγκαιρα µε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο. Αν αποφασιστεί ότι υπάρχει 
σοβαρός λόγος, µπορεί κατ'εξαίρεση να σας επιτραπεί να υπολογίσετε 
κατά προσέγγιση το φόρο εισροών ή/και το φόρο εκροών σας. 
 
Αν σας επιτραπεί να χρησιµοποιήσετε ποσά κατά προσέγγιση και αφού 
καταβάλετε τον οφειλόµενο φόρο  η φορολογική σας δήλωση υποβληθεί  
έγκαιρα, δεν θεωρείται ότι έχετε διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση. Αν 
όµως ζητήσετε έγκριση να χρησιµοποιήσετε ποσά κατά προσέγγιση µετά 
την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής της φορολογικής σας δήλωσης, το 
αίτηµα σας θα εξεταστεί αλλά δε θα επηρεάσει την παράβαση η οποία 
έχει ήδη διαπραχθεί. 
 
Πρέπει απαραίτητα στην αµέσως επόµενη φορολογική σας δήλωση 
να αναπροσαρµόσετε τους υπολογισµούς σας µε βάση τα 
πραγµατικά ποσά, εκτός και άν ο Έφορος Φ.Π.Α. σας επιτρέψει να 
προβείτε στην αναπροσαρµογή στη µεθεπόµενη φορολογική σας 
δήλωση. 
 
 
78. Ποσά µικρότερα από £1 
 
Αν ο οφειλόµενος φόρος είναι µικρότερος από £1 δεν χρειάζεται να 
καταβληθεί. Αντίστοιχα, αν προκύπτει ποσό για επιστροφή µικρότερο 
από £1, δεν θα σας επιστραφεί και θα θεωρηθεί ως µηδέν. 
 
∆εν µπορείτε να ζητήσετε επιστροφή φόρου αν δεν έχετε υποβάλει όλες 
τις φορολογικές σας δηλώσεις. Αν εκκρεµούν οποιαδήποτε οφειλόµενα 
ποσά , η Υπηρεσία Φ.Π.Α. θα τα συµψηφίσει µε το ποσό που πρέπει να 
σας επιστραφεί. 
 
 
79. Επιστροφές φόρου 
 
Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. εγκρίνει την επιστροφή του φόρου για ένα αποδεκτό 
σχετικό αίτηµα µέσα σε λογικό χρονικό διάστηµα, που είναι συνήθως 30 
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µέρες από την ηµεροµηνία που παραλήφθηκε η φορολογική σας δήλωση. 
Αν όµως χρειάζεται η Υπηρεσία Φ.Π.Α. να πραγµατοποιήσει κάποιους 
ελέγχους ή να διορθώσει λάθη, πριν εγκρίνει την επιστροφή, τότε η 
περίοδος των 30 ηµερών θα παραταθεί µέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.  
 
 
80. Προκαταβολή του Φ.Π.Α. 
 
Με βάση το άρθρο 23 του περί Φ.Π.Α. Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο 
µπορεί, αν κρίνει σκόπιµο, να εκδίδει διάταγµα µε το οποίο να 
προβλέπεται ότι ορισµένες κατηγορίες υποκειµένων στο φόρο 
προσώπων (που θα καθορίζονται στο διάταγµα) έχουν υποχρέωση να 
προκαταβάλλουν  ποσά έναντι οποιουδήποτε ποσού Φ.Π.Α. που µπορεί 
να καταστεί οφειλόµενος.  
Κατά την ηµέρα εκτύπωσης του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου δεν 
είχε εκδοθεί τέτοιο διάταγµα. 
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X. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
Το Μέρος αυτό επεξηγεί πως πρέπει να αποδίδετε το Φ.Π.Α. αν 
χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου, ή αν ενεργείτε 
ως αντιπρόσωπος όταν προβαίνετε σε διευθέτηση αναφορικά µε 
διάφορες συναλλαγές. 
 
81. Γενικά 
 
Αντιπρόσωπος είναι εκείνος που ενεργεί για λογαριασµό κάποιου άλλου 
ή που αντιπροσωπεύει κάποιον άλλο (τον αντιπροσωπευόµενο) όταν 
κάνει διευθετήσεις για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Ο 
αντιπροσωπευόµενος δεν µπορεί να αποφύγει την υποχρέωσή του να 
αποδίδει Φ.Π.Α. επί των συναλλαγών του ή να πληρώνει Φ.Π.Α. επί των 
αγορών του, χρησιµοποιώντας αντιπρόσωπο. 
 
Πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση για δικό τους λογαριασµό, κάποτε 
χρησιµοποιούν τους όρους "αντιπρόσωπος" και "αντιπροσωπεία" για να 
περιγράψουν τις εµπορικές τους δραστηριότητες. Για παράδειγµα, 
διανοµείς, αποκλειστικοί ανάδοχοι και αντιπρόσωποι αυτοκινήτων 
συνήθως εµπορεύονται για δικό τους λογαριασµό στο δικό τους όνοµα, 
ενώ οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνήθως δεν ενεργούν ως αντιπρόσωποι 
για όλες τις δραστηριότητες τους. Από την άλλη, µερικά πρόσωπα που 
συνήθως εργάζονται για δικό τους λογαριασµό, όπως οι δικηγόροι και οι 
αρχιτέκτονες, µπορεί περιστασιακά να διευθετήσουν συναλλαγές ως 
αντιπρόσωποι πελατών τους. 
 
Οποιεσδήποτε και αν είναι οι επιχειρηµατικές σας δραστηριότητες, οι 
διαδικασίες που περιγράφονται στο µέρος αυτό µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο όπου ένας αντιπρόσωπος κάνει διευθετήσεις για 
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από κάποιον άλλο. 
 
Για να ενεργείτε ως αντιπρόσωπος, πρέπει να έχετε συµφωνήσει µε τον 
αντιπροσωπευόµενο να ενεργείτε εκ µέρους του σε σχέση µε τη 
συγκεκριµένη συναλλαγή. Η συµφωνία µπορεί να είναι γραπτή ή 
προφορική ή απλώς να προκύπτει από τον τρόπο που εσείς ή ο 
αντιπροσωπευόµενος χειρίζεστε τις επιχειρηµατικές σας υποθέσεις. 
Οποιαδήποτε µορφή και αν παίρνει αυτή η σχέση : 
 
• πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη µεταξύ σας, ως αντιπροσώπου, 

και του αντιπροσωπευοµένου, και θα πρέπει να είστε σε θέση να 
αποδείξετε στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., ότι διευθετείτε τις συναλλαγές για 
τον αντιπροσωπευόµενο, και ότι δεν εµπορεύεστε για δικό σας 
λογαριασµό, 

• δε θα αποκτάτε την κυριότητα οποιωνδήποτε αγαθών που αγοράζετε 
ή πωλείτε για τον αντιπροσωπευόµενο, 

• δεν θα αλλάζετε τη φύση ή την αξία οποιωνδήποτε συναλλαγών 
πραγµατοποιούνται µεταξύ του αντιπροσωπευόµενου και τρίτων 
προσώπων. 
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82. Πως εµπλέκονται οι αντιπρόσωποι στο Φ.Π.Α.  
 
Ως αντιπρόσωπος συνήθως εµπλέκεστε σε τουλάχιστο δύο συναλλαγές 
ταυτόχρονα : 
 
• τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ του 

αντιπροσωπευοµένου και του τρίτου προσώπου, και 
• την παροχή των δικών σας υπηρεσιών προς τον αντιπροσωπευόµενο 

ή τρίτο πρόσωπο, για τις οποίες θα χρεώσετε την αµοιβή σας ή την 
προµήθεια σας. Σ'αυτές τις υπηρεσίες εφαρµόζονται οι συνηθισµένοι 
κανόνες του Φ.Π.Α. 

 
Είναι σηµαντικό να ξεχωρίζετε τις υπηρεσίες τις οποίες εσείς ο ίδιος 
παρέχετε ως αντιπρόσωπος, από τις συναλλαγές που διευθετείτε για τον 
αντιπροσωπευόµενο. 
 
Η φορολογική µεταχείριση των δικών σας παροχών υπηρεσιών προς τον 
αντιπροσωπευόµενο δεν είναι κατ' ανάγκη η ίδια µε εκείνη της 
συναλλαγής µεταξύ του αντιπροσωπευόµενου και τρίτων προσώπων. 
 
 
83. Αντιπρόσωποι που ενεργούν στο όνοµα του  

αντιπροσωπευοµένου 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ως αντιπρόσωπος διαδραµατίζετε επουσιώδη 
ρόλο σε µια συναλλαγή και απλώς συστήνετε τον αντιπροσωπευόµενο σε 
πιθανούς πελάτες ή προµηθευτές (τρίτα πρόσωπα). Σε άλλες 
περιπτώσεις µπορεί να διαδραµατίζετε πιο σηµαντικό ρόλο. Μπορεί να 
παραλαµβάνετε ή να παραδίδετε αγαθά,  να πραγµατοποιείτε ή να 
λαµβάνετε πληρωµές, ή να διατηρείτε αποθέµατα εµπορευµάτων για 
λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου. Όµως, νοουµένου ότι η 
τιµολόγηση για τη συναλλαγή γίνεται µεταξύ του αντιπροσωπευόµενου 
και του τρίτου µέρους, η µόνη φορολογητέα συναλλαγή που εσείς ο ίδιος 
πραγµατοποιείτε είναι η παροχή των υπηρεσιών σας προς τον 
αντιπροσωπευόµενο. 
 
84. Αντιπρόσωποι που ενεργούν στο όνοµα τους 
 
Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να εξουσιοδοτηθείτε από τον 
αντιπροσωπευόµενο να συµβληθείτε µε τρίτο πρόσωπο για λογαριασµό 
του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα αν ο αντιπροσωπευόµενος 
επιθυµεί να µην γνωστοποιηθεί το όνοµά του, µπορείτε να λαµβάνετε και 
να εκδίδετε τιµολόγια στο δικό σας όνοµα για τις εν λόγω συναλλαγές. 
 
Από εµπορικής πλευράς, η συναλλαγή που διευθετείτε ως αντιπρόσωπος 
παραµένει µεταξύ του αντιπροσωπευοµένου και του τρίτου µέρους. 
Όµως, αν εκδώσετε τιµολόγιο στο όνοµά σας για µια παράδοση αγαθών 
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που διευθετείτε για τον αντιπροσωπευόµενο, τότε για σκοπούς Φ.Π.Α. η 
συναλλαγή πρέπει να τύχει χειρισµού σαν παράδοση σε εσάς και 
παράδοση από εσάς. 
 
Αν ενεργείτε ως αντιπρόσωπος διευθετώντας µια παροχή υπηρεσιών και 
: 
 
• τόσον εσείς όσον και ο προµηθευτής είστε εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 

Φ.Π.Α., και 
• η συναλλαγή είναι φορολογητέα, 
 
µπορείτε να χειριστείτε τη συναλλαγή σαν να λαµβάνετε και ταυτόχρονα 
να παρέχετε αυτές τις υπηρεσίες. Αν το κάνετε αυτό, θα θεωρηθείτε ότι 
ενεργείτε στο όνοµά σας και για σκοπούς Φ.Π.Α. θα πρέπει να 
µεταχειριστείτε τη συναλλαγή όπως την περίπτωση µε τα αγαθά πιο 
πάνω. 
 
Εποµένως και στις δύο περιπτώσεις, έχετε υποχρέωση να αποδώσετε το 
φόρο για τη παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών καθώς 
επίσης και για τη δική σας παροχή υπηρεσιών προς τον 
αντιπροσωπευόµενό σας. Όµως, µπορείτε επίσης να διεκδικήσετε ως 
φόρο εισροών το φόρο που επιβλήθηκε στην παράδοση ή παροχή προς 
εσάς. Αφού δεν αλλάζετε τη φύση ή την αξία της συναλλαγής του 
αντιπροσωπευοµένου σας, το ποσό του φόρου εισροών που διεκδικείτε, 
κανονικά θα είναι ίσο προς το φόρο εκροών που αποδίδετε για αυτή τη 
συναλλαγή. 
 
∆εν πρέπει να διεκδικείτε φόρο εισροών µε αυτή τη διαδικασία, πριν 
αποδώσετε τον αντίστοιχο φόρο εκροών. Πρέπει να συµπεριλάβετε την 
αξία της συναλλαγής στο λογαριασµό Φ.Π.Α. που τηρείτε καθώς και στη 
φορολογική σας δήλωση, σαν µια παράδοση ή παροχή που 
πραγµατοποιείται και ταυτόχρονα λαµβάνεται από εσάς. 
 
Είναι σηµαντικό να θυµάστε ότι η µεταχείριση για σκοπούς Φ.Π.Α. της 
συναλλαγής που διευθετείτε, δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας να 
αποδώσετε το Φ.Π.Α. για τη δική σας παροχή υπηρεσιών προς τον 
αντιπροσωπευόµενο. Όµως, αν διευθετείτε παραδόσεις µεταχειρισµένων 
αγαθών, έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αντικειµένων συλλογών  πιθανό 
να µπορείτε να επιλέξετε το σχέδιο περιθωρίου κέρδους και να 
συµπεριλάβετε την αξία των υπηρεσιών σας στον υπολογισµό του 
οφειλόµενου φόρου. 
 
Αν είστε µερικώς εξαιρούµενος και επιθυµείτε να ακολουθήσετε αυτή τη 
µέθοδο (δηλαδή να ενεργείτε ως αντιπρόσωπος στο όνοµά σας), θα 
πρέπει να συµβουλευτείτε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α., γιατί η 
µέθοδος αυτή µπορεί να επηρεάσει τη µέθοδο επιµερισµού του φόρου 
που δικαιούστε να χρησιµοποιήσετε. 
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Αυτές οι διευθετήσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συναλλαγές 
που είναι προς όφελος ταξιδιωτών, π.χ. διαµονή σε ξενοδοχεία, 
µεταφορά επιβατών. 
 
 
85. ∆ηµοπράτες 
 
Οι κανόνες σε αυτό το µέρος εφαρµόζονται αν οι δηµοπράτες 
προσφέρουν αγαθά για πώληση ως αντιπρόσωποι του πωλητή. Αν ως 
δηµοπράτης, εκδίδετε τιµολόγιο για τα αγαθά στο όνοµά σας, τότε τα 
αγαθά θεωρείται ότι παραδόθηκαν σε εσάς από τον ιδιοκτήτη και από 
εσάς στον αγοραστή. Αυτό σηµαίνει ότι οφείλετε να αποδώσετε Φ.Π.Α. 
για την παράδοση των αγαθών όπως επίσης και για την προµήθεια που 
χρεώνετε στον πωλητή και, αν υπάρχει, στην προµήθεια που χρεώνετε 
στον αγοραστή. Όµως, αν διευθετείτε παραδόσεις µεταχειρισµένων 
αγαθών, έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αντικειµένων συλλογών, είναι 
πιθανό να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σχέδιο περιθωρίου κέρδους, 
που σας επιτρέπει να υπολογίσετε τον οφειλόµενο φόρο µε βάση το 
περιθώριο κέρδους (Γνωστοποίηση "Σχέδια περιθωρίου κέρδους για 
µεταχειρισµένα αγαθά, έργα τέχνης, αρχαιότητες και αντικείµενα 
συλλογών"). 
 
Οι συνηθισµένοι κανόνες για τον τόπο και τη φορολογική υποχρέωση 
εφαρµόζονται για τις συναλλαγές που πραγµατοποιείτε ως δηµοπράτης. 
 
Ο τόπος παροχής των δικών σας υπηρεσιών ως δηµοπράτη εξαρτάται 
από τη φύση τους, από το σε ποιόν παρέχονται και που αυτό το 
πρόσωπο ανήκει. 
 
Αν ενεργείτε µόνο ως αντιπρόσωπος πωλήσεων, οι υπηρεσίες σας 
κανονικά εµπίπτουν στον κανονικό συντελεστή αν ανήκετε στη 
∆ηµοκρατία.  
 
Όµως, αν παρέχετε υπηρεσίες εµπειρογνώµονα, δηλαδή συµβουλευτικές 
υπηρεσίες για θέµατα όπως η αξία, η αυθεντικότητα, τις µεθόδους 
πωλήσεων κ.λ.π., τότε µπορεί η συναλλαγή να είναι εκτός πεδίου 
εφαρµογής του κυπριακού Φ.Π.Α., ανάλογα µε το πού ανήκει ο πωλητής 
των αγαθών. 
 
Αν παρέχετε υπηρεσίες στον αγοραστή, χρεώνοντας τον προµήθεια, η εν 
λόγω συναλλαγή σας εµπίπτει και αυτή στον κανονικό συντελεστή, αν 
ανηκετε στη ∆ηµοκρατία. Όµως αν κάνετε ξεχωριστή χρέωση, για την 
παροχή υπηρεσιών ή τη διευθέτηση παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η 
συσκευασία και εξαγωγή αγαθών, αυτές οι υπηρεσίες µπορεί να 
εµπίπτουν στο µηδενικό συντελεστή. 
 
Σαν δηµοπράτης, µπορεί επίσης να σας ζητηθεί να διευθετήσετε την 
πώληση αγαθών προς ικανοποίηση χρέους (για παράδειγµα, µε ένταλµα 
του δικαστηρίου). Αν ο χρεώστης είναι εγγεγραµµένο πρόσωπο και τα 
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αγαθά αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του πρέπει να 
αποδώσετε το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 58. 
 
86. Εγγραφή 
 
Αν είστε αντιπρόσωπος, πρέπει να εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α. αν ο 
φορολογητέος κύκλος εργασιών σας υπερβαίνει το όριο εγγραφής. Ο 
κύκλος εργασιών σας περιλαµβάνει την αξία των δικών σας υπηρεσιών 
προς τον αντιπροσωπευόµενο και την αξία οποιωνδήποτε συναλλαγών, 
τις οποίες θεωρείστε ότι πραγµατοποιείτε ενεργώντας στο δικό σας 
όνοµα. 
 
87. ∆ιευθετήσεις τιµολόγησης 
 
(α) Τιµολόγηση συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω 
αντιπροσώπου πωλήσεων που δεν χρησιµοποιεί σχέδιο 
περιθωρίου κέρδους. 
 
(i) Αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι στο Φ.Π.Α. που ενεργούν στο όνοµά 

τους και δεν χρησιµοποιούν σχέδιο περιθωρίου κέρδους. 
 
Πρέπει να αποδώσετε Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής προς τον πελάτη. Αν ο 
αντιπροσωπευόµενος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. , πρέπει 
να σας εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. για την πραγµατική τιµή που πληρώνει 
ο αγοραστής, και µπορείτε να διεκδικήσετε το φόρο σαν φόρο εισροών. 
Εναλλακτικά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη διαδικασία 
αυτοτιµολόγησης, αν εξασφαλίσετε προηγουµένως την έγκριση του 
αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α. Αν ο πελάτης είναι 
εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. πρέπει να του εκδώσετε τιµολόγιο 
Φ.Π.Α. Πρέπει επίσης να αποδώσετε φόρο επί της αξίας της παροχής 
των δικών σας υπηρεσιών για τη διευθέτηση της συναλλαγής για 
λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου. 
 
Το ακόλουθο παράδειγµα δείχνει αυτή τη διαδικασία. 
 
Ένα εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. πρόσωπο πραγµατοποιεί 
συναλλαγή που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή για £100 + Φ.Π.Α., 
προς ένα άλλο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. πρόσωπο. Ο πωλητής 
χρησιµοποιεί έναν αντιπρόσωπο ο οποίος ενεργεί στο δικό του όνοµα. Ο 
αντιπρόσωπος παίρνει προµήθεια 10%. 
 
Ο πωλητής πρέπει να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. προς τον αντιπρόσωπο  
που να δείχνει : 
 
 
Αγαθά             £100 
 
10% Φ.Π.Α.      £10  
                        ---------- 
Σύνολο           £110  
                     ======== 
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Ο πωλητής αποδίδει στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. £10 φόρο εκροών. Ο 
αντιπρόσωπος µπορεί να διεκδικήσει £10 φόρο εισροών. 
 
Ο αντιπρόσωπος πρέπει επίσης να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. προς τον 
αγοραστή, που να δείχνει : 
 
 Αγαθά             £100  
 
10% Φ.Π.Α.      £10 
                        ---------- 
Σύνολο           £110  
                     ======== 
 
Ο αντιπρόσωπος  αποδίδει στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. £10 φόρο εκροών. Ο 
αγοραστής µπορεί να διεκδικήσει £10 φόρο εισροών. 
 
Ο αντιπρόσωπος πρέπει επίσης να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. όταν κάνει 
τη χρέωσή του προς τον αντιπροσωπευόµενο ( τον πωλητή δηλαδή), για 
τις δικές του υπηρεσίες διαµεσολάβησης, που να δείχνει : 
 
10% Προµήθεια    £10,00  
10%  Φ.Π.Α.           £1,00  
                           --------------- 
Σύνολο                 £11,00  
                           ======== 
     
Ο αντιπρόσωπος αποδίδει στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. £1,00 φόρο εκροών. Ο 
αντιπροσωπευόµενος (πωλητής) µπορεί να διεκδικήσει φόρο εισροών 
£1,00. 
 
Στο παράδειγµα αυτό, το ποσό των χρηµάτων που διακινείται µεταξύ του 
αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόµενου (του πωλητή) µπορεί να 
είναι µόνο £99,00 εφόσον ο αντιπρόσωπος µπορεί να αφαιρέσει την 
προµήθειά του από το ποσό που είσπραξε από τον αγοραστή, 
πληρώνοντας το υπόλοιπο στον αντιπροσωπευόµενο. Αλλά ολόκληρη η 
διαδικασία τιµολόγησης του Φ.Π.Α. πρέπει να ακολουθηθεί. 
 
(ii) Αντιπρόσωποι που ενεργούν στο όνοµα του αντιπροσωπευόµενου 
 
Αν ο αντιπροσωπευόµενος σας είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., 
τότε ο αντιπροσωπευόµενος σας πρέπει να εκδώσει το τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
προς τον πελάτη και να το αποστείλει, είτε απ' ευθείας είτε µέσω σας, 
στον πελάτη. Αν είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. απαιτείται να 
αποδώσετε φόρο µόνο για την παροχή από µέρους σας υπηρεσιών 
αντιπροσώπου στον αντιπροσωπευόµενο σας. 
 
Αν ο αντιπροσωπευόµενος σας δεν είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο 
Φ.Π.Α., τότε δεν οφείλετε Φ.Π.Α. για τη συναλλαγή που διευθετήθηκε από 
εσάς. Αν εσείς είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., πρέπει να 
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αποδώσετε Φ.Π.Α. για την παροχή από µέρους σας υπηρεσιών 
αντιπροσώπου στον αντιπροσωπευόµενο σας. Επίσης, κάτω από αυτές 
τις περιστάσεις πρέπει να κατέχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι εσείς απλώς 
διευθετείτε τη συναλλαγή για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου σας. 
Η συναλλαγή πρέπει να µπορεί να διαχωρισθεί µε ευκολία στα αρχεία 
σας από άλλες συναλλαγές για τις οποίες επιβάλλεται φόρος. Τα 
αποδεικτικά στοιχεία µπορεί να έχουν τη µορφή µόνιµης συµφωνίας 
µεταξύ σας και του αντιπροσωπευόµενου ή µπορεί να είναι µια 
υπογραµµένη δήλωση του αντιπροσωπευόµενου σας. Αυτή η δήλωση 
πρέπει να δίνει το όνοµα και τη διεύθυνση του αντιπροσωπευόµενου και 
να δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραµµένο πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη 
συγκεκριµένη παράδοση µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της 
επιχείρησής του. 
 
 
(β) Τιµολόγηση συναλλαγών που λαµβάνονται µέσω 
αντιπροσώπου αγορών που δεν χρησιµοποιεί Σχέδιο περιθωρίου 
κέρδους.                           
 
(i) Αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Φ.Π.Α. που ενεργούν 

στο όνοµά τους 
 
Η συναλλαγή τυγχάνει χειρισµού σαν να πραγµατοποιείται σε εσάς και 
ταυτόχρονα από εσάς ως αντιπρόσωπος. Αν ο προµηθευτής είναι 
εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α.,  πρέπει να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
σε εσάς, και εσείς µπορείτε να διεκδικήσετε το φόρο ως φόρο εισροών. 
Εσείς πρέπει να αποδώσετε φόρο εκροών για τη συναλλαγή προς τον 
αγοραστή που είναι ο αντιπροσωπευόµενος σας. Πρέπει επίσης να 
αποδώσετε Φ.Π.Α. επί της αξίας των δικών σας υπηρεσιών, για τη 
διευθέτηση της συναλλαγής, τις οποίες παρέχετε προς τον 
αντιπροσωπευόµενο. Αν ο αντιπροσωπευόµενος είναι εγγεγραµµένος 
στο Μητρώο Φ.Π.Α., τότε πρέπει να του εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. και 
για τις δύο συναλλαγές. 
 
Ο αντιπροσωπευόµενος πρέπει πάντοτε να είναι σε θέση να γνωρίζει την 
τιµή που πληρώνετε για τη συναλλαγή. 
 
Το ακόλουθο παράδειγµα δείχνει αυτή τη διαδικασία. 
 
Ένα εγγεγραµµένο πρόσωπο χρησιµοποιεί έναν αντιπρόσωπο για να 
αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από ένα άλλο εγγεγραµµένο πρόσωπο. Το 
ποσό που χρεώνει ο προµηθευτής είναι £100 + Φ.Π.Α.  
 
 
Ο αντιπρόσωπος είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α. και χρεώνει 
£15,00  + Φ.Π.Α.  
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Ο προµηθευτής εκδίδει τιµολόγιο Φ.Π.Α. στον αντιπρόσωπο, που δείχνει: 
 
Αγαθά/Υπηρεσίες           £100  
10% Φ.Π.Α.                      £10  
                                        ---------- 
Σύνολο                           £110  
 
Ο προµηθευτής αποδίδει στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. £10,00 φόρο εκροών. Ο 
αντιπρόσωπος µπορεί να διεκδικήσει £10,00 ως φόρο εισροών. 
 
Ο αντιπρόσωπος πρέπει να εκδώσει τιµολόγια Φ.Π.Α. προς τον 
αντιπροσωπευόµενο τόσο για τη συναλλαγή που διευθέτησε όσο και για 
την παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπου. Είτε θα χρησιµοποιηθούν 
ξεχωριστά τιµολόγια Φ.Π.Α. είτε και οι δύο συναλλαγές µπορεί να 
φαίνονται στο ίδιο τιµολόγιο Φ.Π.Α. Αν χρησιµοποιηθεί το ίδιο τιµολόγιο 
Φ.Π.Α., τότε το ποσό που χρεώνεται για τα αγαθά/υπηρεσίες πρέπει να 
φαίνεται ξεχωριστά από το ποσό που χρεώνεται σαν προµήθεια : 
 
                                      Αξία       Ποσό Φ.Π.Α.     Σύνολο 
Αγαθά/Υπηρεσίες     £100,00  
10% Φ.Π.Α.                                    £10,00  
Προµήθεια                  £15,00  
10% Φ.Π.Α.                                     £1,50 
                                  ------------------------------------------------- 
Σύνολο                     £115,00         £11,50            £126,50 
                                 ============================= 
 
Ο αντιπρόσωπος πρέπει να αποδώσει  στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. φόρο 
εκροών £11,50.  
 
 
(ii) Αντιπρόσωποι που ενεργούν στο όνοµα του αντιπροσωπευόµενου 
 
Αν οφείλεται Φ.Π.Α. στη συναλλαγή που διευθετείτε, τότε ο προµηθευτής 
πρέπει να εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. προς τον αντιπροσωπευόµενο, είτε 
απ' ευθείας είτε µέσω σας για να το παραδώσετε στον 
αντιπροσωπευόµενο. Αν είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., 
απαιτείται να αποδώσετε φόρο µόνο για την παροχή των δικών σας 
υπηρεσιών προς τον αντιπροσωπευόµενο. 
 
Αν ο προµηθευτής δεν είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., τότε δεν 
οφείλεται φόρος απόν τον προµηθευτή επί της συναλλαγής που έχετε 
διευθετήσει. Αν όµως εσείς είστε εγγεγραµµένος στο Μητρώο Φ.Π.Α., 
πρέπει να αποδώσετε Φ.Π.Α. επί της αξίας των δικών σας υπηρεσιών 
προς τον αντιπροσωπευόµενο. 
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88. Πληρωµή εξόδων εκ µέρους του   
          αντιπροσωπευόµενου για σκοπούς Φ.Π.Α. 
 
Η ακολουθούµενη πρακτική σε ορισµένα είδη επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων αναφορικά µε όλα ή µερικά από τα 
παρεπόµενα σε µια συναλλαγή έξοδα είναι να περιγράφονται ως δαπάνες 
εκ µέρους του πελάτη και να χρεώνονται χωριστά στο τιµολόγιο που 
εκδίδεται προς τον πελάτη.  
 
Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι χρεώσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
δαπάνες εκ µέρους άλλου για σκοπούς Φ.Π.Α. Οπου αυτά τα έξοδα 
έχουν καταβληθεί από τον προµηθευτή µέσα στα πλαίσια 
πραγµατοποίησης της δικής του συναλλαγής προς τον πελάτη του, 
πρέπει να συµπεριληφθούν στην αξία της συναλλαγής όταν υπολογίζεται 
ο Φ.Π.Α.  
 
Όµως, αν απλώς πληρώνετε ποσά σε τρίτα πρόσωπα ως αντιπρόσωποι 
του δικού σας πελάτη και το χρεώνετε µε τα ακριβή ποσά που 
πληρώσατε, τότε µπορεί να έχετε το δικαίωµα να τα θεωρήσετε ως 
δαπάνες εκ µέρους του και να εξαιρέσετε αυτά τα ποσά όταν υπολογίζετε 
οποιοδήποτε οφειλόµενο Φ.Π.Α. επί της δικής σας συναλλαγής προς τον 
πελάτη σας. 
 
Μπορείτε να θεωρήσετε για σκοπούς Φ.Π.Α., µια πληρωµή σε τρίτο 
πρόσωπο ως πληρωµή δαπανών εκ µέρους του πελάτη σας, αν 
πληρούνται ΟΛΕΣ οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 
 
• ενεργούσατε ως εκπρόσωπος του πελάτη σας όταν πληρώνατε το 

τρίτο πρόσωπο, 
• ο πελάτης σας πραγµατικά έλαβε και χρησιµοποίησε τα αγαθά που 

παραδόθηκαν ή τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν (αυτή η 
προυπόθεση συνήθως εµποδίζει τον αντιπρόσωπο να µεταχειρίζεται 
ως δαπάνες εκ µέρους του πελάτη του τα δικά του οδοιπορικά, έξοδα 
συντήρησης, τηλεφωνικούς λογαριασµούς, γραµµατόσηµα κ.λ.π.), 

• ο πελάτης σας ήταν υπεύθυνος για την πληρωµή στο τρίτο πρόσωπο 
(για παράδειγµα φόρος κληρονοµιών ή χαρτόσηµα που πρέπει να 
πληρώσει ο πελάτη σας για µια σύµβαση που θα συνοµολογήσει), 

• ο πελάτης σας σας εξουσιοδότησε για να κάνετε την πληρωµή για 
λογαριασµό του, 

• ο πελάτης σας γνώριζε ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που πληρώσατε 
θα προµηθεύονταν από τρίτο πρόσωπο, 

• οι δαπάνες σας καταγράφονται χωριστά όταν τιµολογείτε τον πελάτη 
σας, 

• ανακτάτε µόνο το ακριβές ποσό που πληρώσατε στο τρίτο πρόσωπο, 
• τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που πληρώσατε είναι καθαρά επιπρόσθετα 

προς τη συναλλαγή που πραγµατοποιείτε προς τον πελάτη σας. 
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Ολοι αυτοί οι όροι πρέπει να ικανοποιηθούν, πριν να θεωρηθεί µια 
πληρωµή ως δαπάνη εκ µέρους του αντιπροσωπευόµενου για 
σκοπούς Φ.Π.Α.  
 
Γενικά είναι προς το συµφέρον σας να µεταχειρίζεστε µια πληρωµή ως 
δαπάνη εκ µέρους του πελάτη σας, όταν δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της 
συναλλαγής από το τρίτο µέρος ή όταν ο πελάτης σας δε δικαιούται να το 
διεκδικήσει ως φόρο εισροών. Αν µεταχειρίζεστε µια πληρωµή για µια 
συναλλαγή θετικού συντελεστή, ως πληρωµή εκ µέρους του πελάτη σας 
για σκοπούς Φ.Π.Α., δεν έχετε δικαίωµα να διεκδικήσετε την έκπτωση του 
φόρου εισροών επί της συναλλαγής διότι δεν πραγµατοποιήθηκε προς 
εσάς, αλλά προς τον πελάτη σας. 
 
Ο πελάτης σας µπορεί επίσης να εµποδιστεί από το να διεκδικήσει το 
φόρο αν δεν έχει στην κατοχή του έγκυρο τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
 
Αν µεταχειρίζεστε µια πληρωµή ως πληρωµή εκ µέρους του πελάτη σας 
για σκοπούς Φ.Π.Α., πρέπει να φυλάττετε αποδεικτικά στοιχεία ( όπως το 
δελτίο παραγγελίας ή αντίγραφο του τιµολογίου) για να µπορείτε να 
αποδείξετε ότι είχατε δικαίωµα να εξαιρέσετε την πληρωµή από την αξία 
της δικής σας συναλλαγής προς τον αντιπροσωπευόµενο - πελάτη σας. 
Πρέπει επίσης, να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι δεν έχετε διεκδικήσει 
φόρο εισροών επί της συναλλαγής από το τρίτο πρόσωπο. 
 
Το ακόλουθο παράδειγµα δείχνει τη διαδικασία τιµολόγησης : 
Ένα εγγεγραµένο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες που υπόκεινται στον 
κανονικό συντελεστή σε ένα πελάτη και η αξία των υπηρεσιών είναι £80. 
Επιπρόσθετα υφίσταται έξοδα £20 τα οποία µετακυλίει στον πελάτη, αλλά 
δεν µπορεί να θεωρηθούν δαπάνες εκ µέρους τρίτου για σκοπούς Φ.Π.Α. 
Επίσης πληρώνει £50 εκ µέρους του πελάτη κάτω από περιστάσεις που 
η πληρωµή µπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη εκ µέρους τρίτου.  
 
Το εγγεγραµµένο πρόσωπο πρέπει να εκδώσει τιµολόγιοΦ.Π.Α. προς τον 
πελάτη του που να δείχνει : 
 
Υπηρεσίες           £80  
Έξοδα                 £20 
                          ------------ 
Αξία για Φ.Π.Α.  £100 
10% Φ.Π.Α.          £10  
                           ------------ 
                           £110  
∆απάνες για 
λογαριασµό σας   £ 50 
                           ------------ 
Σύνολο                £160  
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Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα συναλλαγών οι οποίες µπορεί, για 
λογιστικούς σκοπούς, να χρεωθούν ή να καταγραφούν χωριστά, αλλά τα 
οποία δεν θεωρούνται ως δαπάνες εκ µέρους τρίτου για σκοπούς Φ.Π.Α.                             
 
• Ενας δικηγόρος πληρώνει ένα ποσό σε τράπεζα για τη µεταφορά 

χρηµάτων από ή προς τον τραπεζικό του λογαριασµό ή το 
λογαριασµό του πελάτη του. 

 
Ο δικηγόρος δεν µπορεί να µεταχειριστεί το ποσό που πληρώνει στην 
Τραπεζα σαν δαπάνες εκ µέρους τρίτου για σκοπούς Φ.Π.Α. Η υπηρεσία 
για την οποία έγινε η εν λόγω χρέωση παρασχέθηκε από την Τράπεζα 
προς το δικηγόρο και όχι προς τον πελάτη. Παρόλο που η συναλλαγή της 
Τράπεζας µπορεί να εξαιρείται από το Φ.Π.Α., το ποσό που χρεώθηκε 
από το δικηγόρο στον πελάτη του, έστω και χωρίς επιπρόσθετη άλλη 
χρέωση, αποτελεί µέρος της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών από 
µέρους του δικηγόρου προς τον πελάτη του και εποµένως οφείλεται 
Φ.Π.Α. επί- ολόκληρου του ποσού. 
 
• Ενας δικηγόρος πληρώνει ένα ποσό για προσωπική του έρευνα 

επίσηµων αρχείων, όπως για παράδειγµα στο Κτηµατολόγιο, για να 
πάρει πληροφορίες που χρειάζεται για να παράσχει νοµική συµβουλή 
προς τον πελάτη του. 

 
Ο δικηγόρος δεν µπορεί να µεταχειριστεί το ποσό που πληρώνει στο 
Κτηµατολόγιο ως δαπάνη εκ µέρους τρίτου. Το ποσό χρεώνεται για την 
παροχή πρόσβασης στα επίσηµα αρχεία και είναι ο δικηγόρος και όχι ο 
πελάτης που λαµβάνει την υπηρεσία. Ο δικηγόρος χρησιµοποιεί την 
πληροφορία για να µπορέσει να συµβουλέψει τον πελάτη του και η 
ανάκτηση αυτού του εξόδου αποτελεί µέρος της συνολικής αξίας των 
δικηγορικών υπηρεσιών που παρέχει στον πελάτη του. 
 
Αν όµως η έρευνα αποσκοπεί στο να αποκτηθεί ένα επίσηµο έγγραφο 
που χρειάζεται ο πελάτης, τότε το ποσό που θα χρεωθεί µπορεί να 
θεωρηθεί ως δαπάνη εκ µέρους τρίτου αφού το έγγραφο το χρειάζεται ο 
πελάτης για τους δικούς τους σκοπούς (π.χ για να εξασφαλίσει δάνειο) 
και όχι ο δικηγόρος. 
 
• Ενας σύµβουλος παίρνει οδηγίες από τον πελάτη του να ταξιδέψει στο 

εξωτερικό για να εκτελέσει κάποια εργασία 
 
Ο σύµβουλος δεν µπορεί να µεταχειριστεί το κόστος του αεροπορικού 
εισιτηρίου και τα άλλα έξοδα του ταξιδιού σαν δαπάνες εκ µέρους του   
πελάτη του. Η ανάκτηση αυτών των εξόδων από το σύµβουλο 
αντιπροσωπεύει µέρος της συνολικής αξίας της παροχής υπηρεσιών 
προς τον πελάτη του. Εποµένως ο σύµβουλος πρέπει να αποδώσει 
Φ.Π.Α. επί ολόκληρης της αξίας της παροχής υπηρεσιών προς τον 
πελάτη του. 
 
• Πραγµατοποιείται ιδιωτικό πάρτυ σε εστιατόριο. Ο πελάτης συµφωνεί 

να πληρώσει το φαγητό, τα ποτά και τις άλλες διευκολύνσεις και 
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επίσης συµφωνεί να πληρώσει  τα έξοδα υπερωριών του 
προσωπικού. 

 
Το εστιατόριο δεν µπορεί να θεωρήσει την πληρωµή των υπερωριών ως 
δαπάνες εκ µέρους τρίτου για σκοπούς Φ.Π.Α. Η παροχή υπηρεσιών από 
το προσωπικό πραγµατοποιείται προς το εστιατόριο και όχι προς τον 
πελάτη. Τα έξοδα του προσωπικού είναι µέρος της συναλλαγής από το 
εστιατόριο και οφείλεται φόρος επί ολόκληρου του ποσού.  
 
• Ενας κατασκευαστής κάνει χωριστή χρέωση στον πελάτη του για 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης που κατέβαλε για να πραγµατοποιήσει την 
παράδοση προς τον πελάτη του.  

 
Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να µεταχειριστεί τα δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης ως δαπάνες εκ µέρους τρίτου για σκοπούς Φ.Π.Α. Η 
ανάκτηση τέτοιων δικαιωµάτων είναι µέρος των εξόδων του 
κατασκευαστή για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής προς τον πελάτη 
του. Ο κατασκευαστής πρέπει να αποδώσει φόρο επί ολόκληρης της 
αξίας της συναλλαγής, συµπεριλαβανοµένων και των δικαιωµάτων 
εκµετάλλευσης. 
 
89. Εξαγωγές 
 
Αν διευθετείτε εξαγωγές ως αντιπρόσωπος και θεωρείστε ότι 
πραγµατοποιείτε  τη συναλλαγή ενεργώντας στο όνοµα σας 
(παράγραφος 84), µπορείτε να επιβάλετε το µηδενικό συντελεστή σε αυτή 
την παράδοση. Θα πρέπει όµως να πάρετε και να κατέχετε διασάφηση 
εξαγωγής στο όνοµα σας.  
 
Αν δεν χρησιµοποιείτε αυτές τις διαδικασίες και εξάγετε τα αγαθά στο 
όνοµα του προµηθευτή ως εξαγωγικός οίκος, ο προµηθευτής µπορεί να 
επιβάλει το µηδενικό συντελεστή επί της παράδοσης του αν τα αγαθά 
µεταφέρονται από τον προµηθευτή απευθείας σε λιµάνι ή αεροδρόµιο για 
άµεση φόρτωση ή σε συσκευαστή εξαγωγών για µεταφορά απευθείας σε 
λιµάνι ή αεροδρόµιο για άµεση φόρτωση για λογαριασµό του εξαγωγικού 
οίκου και ακολούθως τα αγαθά εξάγονται. 
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ΧΙ.   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Η  εγγραφή σας στο Μητρώο Φ.Π.Α. βασίζεται στις πληροφορίες 
που δώσατε κατά το χρόνο της εγγραφής σας στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες 
πρέπει να τις γνωστοποιείτε γραπτώς στο αρµόδιο Επαρχιακό 
Γραφείο Φ.Π.Α. Παράλειψη σας να το πράξετε συνεπάγεται, 
σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία περί Φ.Π.Α., την επιβολή χρηµατικής 
επιβάρυνσης. 
 
Το Μέρος αυτό επεξηγεί ποιές αλλαγές συνεπάγονται ακύρωση της 
εγγραφής σας και ποιές συνεπάγονται απλά τροποποιήσεις των 
στοιχείων της εγγραφής σας. 
 
 
90. Αλλαγές πού συνεπάγονται ακύρωση της εγγραφής  
 
 
Οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες αλλαγές συνεπάγονται ακύρωση της 
εγγραφής σας στο Μητρώο Φ.Π.Α. : 
 
(α)  εάν η επιχείρηση  τερµατίσει τη λειτουργία της, 
 
(β) η επιχείρηση πωλείται, 
 
(γ) φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση από µόνο του παίρνει 
συνέταιρους και δηµιουργεί συνεταιρισµό, 
 
(δ) συνεταιρισµός διαλύεται  και η επιχείρηση συνεχίζεται από ένα από 
τους συνεταίρους, 
 
(ε) µια εταιρεία δηµιουργείται για να αναλάβει τις εργασίες µιας 
επιχείρησης που λειτουργεί από ένα φυσικό πρόσωπο ή µια ένωση 
προσώπων όπως συνεταιρισµός, λέσχη κ.λ.π. 
 
(στ) µια επιχείρηση που προηγουµένως λειτουργούσε από µια εταιρεία 
αναλαµβάνεται από ένα φυσικό πρόσωπο ή ένα συνεταιρισµό, άτυπη 
ένωση προσώπων, λέσχη κ.λ.π., 
 
(ζ) όταν οι φορολογητέες συναλλαγές τερµατίζονται για οποιοδήποτε 
λόγο, 
 
(η)  είχατε εγγραφεί ως προτιθέµενος εµπορευόµενος και δεν προτίθεστε 
πλέον να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες συναλλαγές υπό µορφή 
επιχείρησης, 
 
Πρέπει να ενηµερώσετε γραπτώς το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. 
µέσα σε εξήντα µέρες από την αλλαγή, αναφέροντας τον αριθµό 
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Μητρώου σας και την ηµεροµηνία κατά την οποία επήλθε η αλλαγή. Αν 
παραλειψετε να γνωστοποιήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές µέσα στην 
καθορισµένη ηµεροµηνία θα υποστείτε χρηµατικές επιβαρύνσεις. Σε 
περίπτωση που θα ακυρωθεί η εγγραφή σας, µπορεί να έχετε 
υποχρέωση να καταβάλετε φόρο για τα αποθέµατα και τα κεφαλαιουχικά 
αγαθά που έχετε στην κατοχή σας κατά το χρόνο της ακύρωσης της 
εγγραφής.  Αν ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε από τις αλλαγές των 
υποπαραγράφων (β) - (στ) ο νέος ιδιοκτήτης εγγραφεί στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. θα του δοθεί νέος αριθµός Φ.Π.Α. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
«Ακύρωση της εγγραφής». 
 
91. Αλλαγές που συνεπάγονται τροποποίηση των  
         στοιχείων της εγγραφής  
                 
 
Για οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω αλλαγές στα στοιχεία της επιχείρησής 
σας, υποχρεούστε να ειδοποιήσετε γραπτώς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. µέσα 
σε τριάντα µέρες από την ηµεροµηνία που επέρχεται η αλλαγή : 
 
• αλλαγή στο όνοµα ή την εµπορική επωνυµία της επιχείρησης, ή το 

όνοµα και/ή τη διεύθυνση οποιουδήποτε συνεταίρου της επιχείρησης, 
• οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ενός συνεταιρισµού, όταν όµως 

τουλάχιστον ένας από τους προηγούµενους συνέταιρους παραµένει. 
• αλλαγή της φύσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
• αλλαγή στην αξία των φορολογητέων ή εξαιρούµενων συναλλαγών 

της επιχείρησης, 
• οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση των υποστατικών της 

επιχείρησής, συµπεριλαβανοµένου του τηλεφώνου, τηλεοµοιοτύπου, 
κ.λ.π. 

• αλλαγή στη νοµική υπόσταση νοµικού προσώπου, 
• αλλαγή στο καθεστώς από ιδιωτική σε δηµόσια εταιρεία ή αντίστροφα, 
• αλλαγή στον αριθµό εργοδοτουµένων 
• έναρξη ή τερµατισµός χρήσης µηχανογραφηµένου συστήµατος στην 

επιχείρηση. 
 
Πρέπει να ειδοποιήσετε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. αναφέροντας τον αριθµό 
εγγραφής σας και την ηµεροµηνία που επήλθε η αλλαγή. Ο αριθµός 
εγγραφής σας δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσµα αυτών των αλλαγών. 
 
 
92. Μεταχείριση συγκροτήµατος εταιρειών  
 
Αιτήσεις για αλλαγή στη σύνθεση ενός συγκροτήµατος εταιρειών για 
σκοπούς Φ.Π.Α. πρέπει να υποβάλλονται τούλάχιστον 90 ηµέρες 
προηγουµένως. 
 
∆εν είναι δυνατό να δοθεί ένας προηγούµενος αριθµός Μητρώου Φ.Π.Α. 
για την εγγραφή ενός συγκροτήµατος, ούτε και  ο αριθµός ενός 
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συγκροτήµατος σε ένα πρώην µέλος του συγκροτήµατος ή σε ένα µέλος 
µε την αποχώρηση του από το συγκρότηµα. 
 
Αν δεν υποβάλετε έγκαιρα αίτηση για τη συµπερίληψη ενός νέου µέλους 
στο συγκρότηµα µόνο  σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα σας επιτραπεί µια 
περίοδος αναδροµικότητας. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες θα βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
«Εγγραφή Συγκροτηµάτων Εταιρειών» 
 
 
93. Εγγραφή επιχείρησης που ασκείται σε τµήµατα 
 
Ένα νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί σε ξεχωριστά τµήµατα µπορεί, αν 
το ίδιο το επιθυµεί και το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. εγκρίνει 
σχετικό αίτηµά του, να εγγραφεί στο όνοµα των ξεχωριστών τµηµάτων. 
Όµως παρόλο που σε κάθε τµήµα δίνεται ο δικός του αριθµός εγγραφής, 
είναι το νοµικό πρόσωπο ως σύνολο που είναι υπεύθυνο για την 
καταβολή του φόρου. Το νοµικό πρόσωπο πρέπει να υπογράψει σχετική 
επιστολή αποδοχής πριν να εγγραφεί µε αυτό τον τρόπο. Αν σε 
οποιονδήποτε χρόνο, οι όροι που τέθηκαν για να δοθεί η  έγκριση δεν 
πληρούνται πρέπει να ενηµερώσετε αµέσως γραπτώς το αρµόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. Το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. έχει 
την εξουσία να ακυρώσει την εγγραφή σε τµήµατα και να  περιορίσει την 
εγγραφή του νοµικού προσώπου σε µια µοναδική εγγραφή.  
 
 
94. Θάνατος, πτώχευση ή ανικανότητα 
 
Όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αποθάνει ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή 
ως ανίκανος για δικαιοπραξία, το πρόσωπο που συνεχίζει να ασκεί την 
επιχείρηση πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. µέσα 
σε 21 µέρες από την έναρξη ανάληψης της επιχείρησης. Η φύση της 
ανικανότητας πρέπει να εξηγηθεί. Παροµοίως, όταν οι υποθέσεις µιάς 
εταιρείας αναλαµβάνονται από παραλήπτη ή εκκαθαριστή, τότε αυτός 
πρέπει µέσα σε 21 µέρες από την έναρξη ανάληψης της επιχείρησης να 
ειδοποιήσει γραπτώς την Υπηρεσία Φ.Π.Α. την ηµεροµηνία και τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες ανέλαβε την επιχείρηση.  
 
95. Μεταβίβαση επιχείρησης ως δρώσα οικονοµική  
         µονάδα 
 
Αν πωλήσετε την επιχείρηση σας ως δρώσα οικονοµική µονάδα ή τη 
µεταβιβάσετε σε άλλο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο - για παράδειγµα αν 
συµβεί µια από τις αλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο 90 (β) 
µέχρι (στ) - τότε η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης µπορεί να µην αποτελεί παράδοση για σκοπούς Φ.Π.Α.. Αν 
έτσι έχουν τα πράγµατα, δεν πρέπει να  εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. ούτε 
έχετε υποχρέωση να αποδώσετε Φ.Π.Α., και ο νέος ιδιοκτήτης δεν µπορεί 
να διεκδικήσει φόρο εισροών επί της συναλλαγής.  
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Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο 
«Μεταβίβαση ∆ρώσας Οικονοµικής Μονάδας». 
 
 
 
96. Ακύρωση της εγγραφής λόγω µείωσης του κύκλου 

εργασιών 
 
Εκτός από τις αλλαγές που συνεπάγονται ακύρωση της εγγραφής σας  
και που απαριθµούνται στην παράγραφο 90, µπορείτε να ζητήσετε 
ακύρωση της εγγραφής σας αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών 
σας έχει µειωθεί κάτω από ορισµένα όρια. Αν εγκριθεί η ακύρωση της 
εγγραφής σας, µπορεί να έχετε υποχρέωση να καταβάλετε φόρο για τα 
αποθέµατα και τα κεφαλαιουχικά αγαθά που έχετε στην κατοχή σας κατά 
το χρόνο της ακύρωσης της εγγραφής. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
µπορείτε να βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο «Ακύρωση της εγγραφής». 
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XII.     ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ Φ.Π.Α. 
 
Το Μέρος αυτό επεξηγεί πως είναι οργανωµένα τα Κεντρικά 
Γραφεία και Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. και πως 
ελέγχουν τα τελευταία τις επιχειρήσεις για τις οποίες είναι αρµόδια. 
Ειδικότερα, επεξηγεί το σκοπό των επισκέψεων των λειτουργών 
ελέγχου και πως πρέπει να προετοιµαστείτε για την επίσκεψη. 
 
97. Τα Κεντρικά Γραφεία και τα Επαρχιακά Γραφεία της 

Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
 
Για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής της η Υπηρεσία Φ.Π.Α. είναι 
οργανωµένη σε κεντρικό επίπεδο σε πέντε Τοµείς των Κεντρικών  
Γραφείων και σε περιφερειακό επίπεδο σε τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία. 
 
Οι Τοµείς των Κεντρικών Γραφείων είναι  οι ακόλουθοι: 
• Τοµέας Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Φορολογικής 

Μεταχείρισης 
• Τοµέας ∆ιερευνήσεων 
• Τοµέας Συµµόρφωσης και Νοµικών Θεµάτων 
• Τοµέας Μηχανογράφησης  
• Τοµέας Εσωτερικού Ελέγχου  
 
Τα Επαρχιακά Γραφεία Φ.Π.Α.  είναι τα ακόλουθα : 
 
• Λευκωσίας 
• Λάρνακας (που έχει αρµοδιότητα και για την ελεύθερη Αµµόχωστο)  
• Λεµεσού, και  
• Πάφου (που υπάγεται στον Προϊστάµενο του Επαρχιακού Γραφείου 

Φ.Π.Α.  Λεµεσού). 
 
 
Τα Επαρχιακά Γραφεία Φ.Π.Α. είναι αρµόδια για την εφαρµογή της 
Νοµοθεσίας του Φ.Π.Α. στην επαρχία τους και για την παροχή 
συµβουλών στα εγγεγραµµένα πρόσωπα που έχουν την έδρα της 
επιχείρησή τους στην επαρχία τους.  
Οι λειτουργοί των Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α. διενεργούν τις 
επισκέψεις ελέγχου στα εγγεγραµµένα πρόσωπα. 
 
Τα Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. είναι ανοικτά από τη ∆ευτέρα µέχρι την 
Παρασκευή, στο εκάστοτε ισχύον ωράριο της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας. 
Μπορούν να σας συµβουλέψουν για τα περισσότερα θέµατα του Φ.Π.Α. 
και να σας προµηθεύσουν µε τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. που σας 
αφορούν. Αν όµως, επιθυµείτε να διευθετήσετε προσωπική επίσκεψη για 
να συζητήσετε κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα, είναι καλύτερα να 
τηλεφωνήσετε για να διεύθετήσετε ραντεβού. Ό,ποτε γράφετε ή 
τηλεφωνείτε προς την Υπηρεσία Φ.Π.Α., αν είστε εγγεγραµµένο στο 
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Μητρώο Φ.Π.Α. πρόσωπο πρέπει να αναφέρετε τον αριθµό εγγραφής 
σας στο Μητρώο Φ.Π.Α.. 
 
98. Επισκέψεις από λειτουργούς της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
 
Κατά διαστήµατα θα σας επισκέπτονται στην έδρα της επιχείρησής σας 
λειτουργοί από το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. Ο λειτουργός θα 
εξετάσει τα αρχεία της επιχείρησής σας, τις διαδικασίες που ακολουθείτε 
και θα επιθεωρήσει τα υποστατικά της επιχείρησής σας. Επίσης θα σας 
παράσχει καθοδήγηση σε θέµατα Φ.Π.Α.. Ο κύριος σκοπός αυτών των 
επισκέψεων είναι να βεβαιωθούµε ότι αποδίδετε το ορθό ποσό του φόρου 
στον ορθό χρόνο. Θέλουµε  να µην καταβάλλετε ούτε λιγότερο ούτε 
περισσότερο από το ποσό που πραγµατικά οφείλετε. 
 
Το πότε θα σας επισκεφθούµε καθώς και η διάρκεια της επίσκεψης 
εξαρτάται από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης σας 
καθώς και από το βαθµό συµµόρφωσής σας µε τη Νοµοθεσία Φ.Π.Α. στο 
παρελθόν. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν λανθασµένες φορολογικές 
δηλώσεις ή τις υποβάλλουν καθυστερηµένα ή δεν καταβάλλουν τον 
οφειλόµενο φόρο δέχονται συχνότερες επισκέψεις ελέγχου. Είναι 
εποµένως προς το συµφέρον σας να φροντίζετε ώστε οι φορολογικές σας 
δηλώσεις να είναι ορθές από την αρχή.  
 
Οι λειτουργοί επιθυµούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους προκαλώντας 
σας τη µικρότερη δυνατή ενόχληση. Για µια µικρή επιχείρηση, η επίσκεψη 
πιθανό να διαρκέσει µόνο µερικές ώρες, ενώ σε µεγάλες και περίπλοκες 
επιχειρήσεις είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετές µέρες. 
 
Πριν σας επισκεφθούµε συνήθως θα συµφωνούµε από κοινού κατάλληλη 
µέρα και ώρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις η επίσκεψη µπορεί να 
πραγµατοποιείται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Ενας λόγος είναι για 
να δούµε τις καθηµερινές δραστηριότητες της επιχείρησής σας.  
 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο λειτουργός ελέγχου  θα : 
 
• συζητήσει µαζί σας διάφορα θέµατα της επιχείρησης σας, 
• εξετάσει τα αρχεία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας, 
• σας συµβουλέψει για οποιαδήποτε θέµατα εγερθούν. 
 
Στο τέλος της επίσκεψης ο λειτουργός θα ανασκοπήσει την εργασία που 
έγινε, θα συζητήσει µαζί σας οποιαδήποτε ευρήµατα του και θα 
συµφωνήσετε τις µελλοντικές ενέργειες. Αν βρεθεί λάθος, ο λειτουργός θα 
σας εξηγήσει πως θα γίνει η αναπροσαρµογή και αν είναι δυνατό θα τη 
συµφωνήσει µαζί σας και επίσης θα σας πληροφορήσει για τους τρόπους 
µε τους οποίους µπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση της απόφασης που 
θα εκδοθεί ή να υποβάλετε ένσταση στον Υπουργό Οικονοµικών ή να 
προσφύγετε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο εναντίον της απόφασης. 
 
Υπάρχουν πολλά που µπορείτε να κάνετε για να συµβάλετε στην οµαλή 
πραγµατοποίηση της επίσκεψης : 
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• να µας ενηµερώνετε έγκαιρα γραπτώς για οποιεσδήποτε σηµαντικές 

αλλαγές στο φόρο που δηλώνετε, 
 
• να τηρείτε τα βιβλία και αρχεία σας πλήρως ενηµερωµένα, 
 
• να µας παρέχετε τις πληροφορίες και εξηγήσεις που σας ζητούµε, 
 
• να µας ρωτάτε αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά µε το Φ.Π.Α. 

Συνήθως κατά τον έλεγχο δεν θα ελεγθούν όλες οι δραστηριότητές 
σας καθώς και όλες οι πτυχές των αρχείων, λογαριασµών και 
εγγράφων σας, γι αυτό δεν πρέπει να υποθέσετε ότι αποδίδετε ορθά 
το φόρο απλά και µόνο γιατί ο λειτουργός ελέγχου δεν έτυχε να 
εντοπίσει τα λάθη ή τις παραλείψεις σας, εφόσον δεν αποτέλεσαν 
αντικείµενο του ελέγχου του. Είναι λοιπόν προς το συµφέρον σας να 
ρωτάτε για ότιδήποτε δεν είστε βέβαιοι. 

 
• να µας βοηθήσετε να αντιληφθούµε τον τρόπο που τηρείτε τα βιβλία 

και αρχεία σας, 
 
• να απαντάτε στις ερωτήσεις µας µέσα στον καθορισµένο χρόνο, 
 
• να αναφέρετε τον αριθµό Μητρώου Φ.Π.Α. όταν επικοινωνείτε µαζί 

µας. 
 
 
99. Συµβουλές σε θέµατα Φ.Π.Α. 
 
Οι λειτουργοί µας θα κάνουν ότι µπορούν για να σας βοηθήσουν. Όµως 
πρέπει να θυµάστε ότι δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε συµβουλή σας 
δώσουν εκτός αν  : 
 
• όλα τα δεδοµένα που σχετίζονται µε το ερώτηµα τέθηκαν ενώπιον του 

λειτουργού, 
• σε περίπτωση ερωτηµάτων  που δεν µπορούν να απαντηθούν µε 

αναφορά σε γνωστοποίηση ή ενηµερωτικό έντυπο που εκδίδει η 
Υπηρεσία Φ.Π.Α., πρέπει τόσο το αίτηµα σας για συµβουλή όσο και η 
σχετική απάντηση να δίνονται γραπτώς. 

 
100. Σχέσεις µε την Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
 
Όλοι οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. επιθυµούν να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντα τους µε ευγένεια και κατανόηση και µε τη συνεργασία της 
επιχείρησης. Αν χρειαστεί οι λειτουργοί έχουν τις εξουσίες που τους 
επιτρέπουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους. Αυτές οι εξουσίες 
καθορίζονται από τη Νοµοθεσία περί Φ.Π.Α. Περιλαµβάνουν εξουσία 
εισόδου και επιθεώρησης υποστατικών, επιθεώρησης και µετακίνησης 
εγγράφων και λήψης δειγµάτων. 
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Αν νοµίζετε ότι ένας λειτουργός έχει υπερβεί τις εξουσίες του ή 
συµπεριφέρθηκε ανάρµοστα, µπορείτε να ζητήσετε εξηγήσεις. Αν δεν 
ικανοποιηθείτε και επιθυµείτε να υποβάλετε παράπονο, πρέπει να 
ενηµερώσετε γραπτώς τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Επαρχιακού 
Γραφείου Φ.Π.Α. Αυτός αφού ερευνήσει το παράπονό σας, θα σας 
ενηµερώσει για το αποτέλεσµα της έρευνας του.  
 
Αν έχετε παράπονο το οποίο δεν µπορέσετε  να ικανοποιήσετε στο 
επίπεδο του Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α. µπορείτε να απευθυνθείτε 
στον ΄Εφορο Φ.Π.Α. ή στον Επίτροπο ∆ιοίκησης. 
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XIII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Στο µέρος αυτό περιγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους µπορείτε 
να αµφισβητήσετε µια αποφαση του αρµόδιου Επαρχιακού 
Γραφείου Φ.Π.Α. που λήφθηκε εκ µέρους του Εφόρου Φ.Π.Α. Πιο 
συγκεκριµένα επεξηγείται πώς να υποβάλετε ένσταση στον 
Υπουργό Οικονοµικών και απαριθµεί τα θέµατα για τα οποία έχετε 
δικαίωµα ένστασης. 
 
101. Γενικά  
 
Αν διαφωνείτε µε µια απόφαση της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. µπορείτε να 
ζητήσετε από το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Φ.Π.Α. να την 
επανεξετάσει. Βέβαια, µπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση αν είστε σε 
θέση να παρουσιάσετε περισσότερες πληροφορίες και επιπρόσθετα 
στοιχεία ή αν  νοµίζετε ότι υπάρχουν γεγονότα που δε λήφθηκαν υπόψη 
κατά τη λήψη της απόφασης. 
 
Το αίτηµα σας θα επανεξεταστεί από λειτουργό της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., 
ιεραρχικά ανώτερο του λειτουργού που έλαβε την αρχική απόφαση. 
 
Απώτερος σκοπός της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. είναι να επιλύει τις διαφορές 
που προκύπτουν µε τη διερεύνηση όλων των λογικών πιθανοτήτων σε 
επαρχιακό επίπεδο. Η διαδικασία αυτή, δεν σας στερεί το δικαίωµα να 
υποβάλετε ένσταση στον Υπουργό Οικονοµικών ή ακόµα και να 
προσφύγετε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο ή ακόµα και να υποβάλετε 
παράπονο στον Επίτροπο ∆ιοίκησης. 
 
102. Ενστάσεις στον Υπουργό Οικονοµικών  
 
Η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου δε σας εµποδίζει να 
υποβάλετε ένσταση στον Υπουργό Οικονοµικών, όµως η άσκηση του 
δικαιώµατος σας να ζητήσετε αναθεώρηση της απόφασης της Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α. δεν αναστέλλει την προθεσµία µέσα στην οποία µπορείτε να 
υποβάλετε ένσταση. 
 
Για να εξεταστεί η ένσταση σας πρέπει να έχετε υποβάλει όλες τις 
φορολογικές σας δηλώσεις και να έχετε καταβάλει τον οφειλόµενο φόρο. 
Ο Υπουργός Οικονοµικών εξετάζει ενστάσεις που αφορούν τα ακόλουθα 
θέµατα : 
 
• την εγγραφή ή ακύρωση της εγγραφής σας στο Μητρώο Φ.Π.Α., 
 
• το Φ.Π.Α. τον επιβλητέο επί της παράδοσης οποιωνδήποτε αγαθών ή 

της παροχής οποιωνδήποτε υπηρεσιών  ή της εισαγωγής αγαθών στη 
∆ηµοκρατία, 

 
• το ποσό οποιουδήποτε φόρου εισροών µπορείτε να εκπέσετε, 
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• την αναλογία του φόρου εισροών που είναι επιτρεπόµενη δυνάµει του 
αρθρου 21 του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, δηλαδή τον 
επιµερισµό του φόρου εισροών που αναλογεί σε φορολογητέες και 
εξαιρούµενες συναλλαγές, 

 
• απαίτηση από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δυνάµει του άρθρου 

22 του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, δηλαδή τη χωριστή 
απαίτηση για επιστροφή φόρου για αγαθά τα οποία κατά την 
εισαγωγή τους ανήκαν πλήρως ή µερικώς σε άλλο πρόσωπο, 

 
• απαίτηση επιστροφής φόρου δυνάµει του αρθρου 27 του περί Φ.Π.Α. 

Νόµου 95(Ι) του 2000 ή του άρθρου 31 του Νόµου 246 του 1990, που 
αναφέρεται στην απαλλαγή χρεών µη εισπραξίµων, 

 
• οποιαδήποτε απόρριψη αίτησης δυνάµει του άρθρου 32 του περί 

Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, που αφορά τα συγκροτήµατα εταιρειών, 
 
• την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης δυνάµει του άρθρου 37(7) του περί 

Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000 ή της παραγράφου 3(2) του ∆εκάτου 
Παραρτήµατος του ίδιου Νόµου, που αναφέρονται στην παράλειψη 
διορισµού αντιπροσώπου και την πραγµατοποίηση φορολογητέων 
συναλλαγών αντίστοιχα, 

 
• οποιαδήποτε επιβολή πρόσθετου φόρου, χρηµατικής επιβάρυνσης και 

τόκου δυνάµει του άρθρου 45 του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, 
που αναφέρεται στις παραβάσεις της νοµοθεσίας, 

 
• βεβαίωση Φ.Π.Α. δυνάµει του άρθρου 49 του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) 

του 2000, 
 
• την έκδοση βεβαίωσης φόρου µε βάση το άρθρο 50(2) του περί 

Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, που διαλαµβάνει τη δυνατότητα 
επέκταση της περιόδου σε δώδεκα χρόνια σε περίπτωση απώλειας 
φόρου ως αποτέλεσµα δόλου ή εσκεµµένης παράλειψης, 

 
• απαίτηση για επιστροφή ποσού δυνάµει του άρθρου 51 του περί 

Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, δηλαδή ποσού  που καταβλήθηκε 
αχρεώστητα, 

 
• οποιαδήποτε οδηγία ή συµπληρωµατική οδηγία που εκδίδεται δυνάµει 

της παραγράφου 2 του Πρώτου Παραρτήµατος του περί Φ.Π.Α. 
Νόµου 95(Ι) του 2000. Αφορά την εξουσία του Εφόρου να θεωρήσει 
ως ενιαίο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα, µε σκοπό την αποφυγή του τεχνητού διαχωρισµού των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

 
•  οποιαδήποτε απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει της παραγράφου 1 

του Τέταρτου Παραρτήµατος του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000 ή 
του άρθρου 23(6) του Νόµου 246 του 1990. Αφορά τον καθορισµό της 
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αξίας µιάς συναλλαγής µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων ως της 
αξίας στην ελεύθερη αγορά, 

 
• οποιαδήποτε άρνηση να επιτραπεί να καθορίζεται η αξία συναλλαγών 

µε µέθοδο που περιγράφεται σε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1(3) του ∆έκατου Παραρτήµατος του 
περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000, δηλαδή µε χρήση σχεδίου 
λιανοπωλητών, 

 
• οποιαδήποτε άρνηση εξουσιοδότησης ή τερµατισµό εξουσιοδότησης 

σε σχέση µε σχέδιο που θεσπίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1(4) 
του ∆εκάτου Παραρτήµατος του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000 ,  

 
• οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Έφορο σε 

συγκεκριµένη περίπτωση δυνάµει της παραγράφου 2(2) του ∆εκάτου 
Παραρτήµατος του περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι) του 2000. Αφορά τις 
απαιτήσεις που µπορεί να θέσει ο Έφορος για να επιτρέψει την 
έκδοση τιµολογίων µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
 
103. Χρονικά όρια 
 
Αν επιθυµείτε να υποβάλετε ένσταση απευθείας στον Υπουργό 
Οικονοµικών εναντίον µιάς απόφασης της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., πρέπει να 
καταβάλετε το ποσό που απαιτεί η Υπηρεσία Φ.Π.Α. και να την 
υποβάλετε µέσα σε εξήντα ηµέρες από την ηµεροµηνία της απόφασης. 
 
Το χρονικό αυτό όριο πρέπει να τηρείτε αυστηρά, διαφορετικά η ένσταση 
θα απορριφθεί από τον Υπουργό ως εκπρόθεσµη. 
 
104. Περισσότερες πληροφορίες  
 
Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής 
ένστασης στους περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ενστάσεις) 
Κανονισµούς του 2001 (Κ.∆.Π. 320/2001). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 
Παρατίθεται το Έκτο Παράρτηµα του Νόµου 95(Ι) του 2000 

(Άρθρο 25) 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 
 ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 
1. Υπηρεσίες συναφείς προς την εισαγωγή αγαθών στη ∆ηµοκρατία, των 

οποίων η αξία συµπεριλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία της 
εισαγωγής. 

 
2. Υπηρεσίες που συνίστανται σε εργασίες επί κινητών αγαθών που 

έχουν αποκτηθεί ή εισαχθεί για να υποστούν τις εργασίες αυτές στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας και που αποστέλλονται ή µεταφέρονται 
εκτός της ∆ηµοκρατίας - 

 
α) από ή για λογαριασµό του παρέχοντος τις υπηρεσίες· ή 
 
β) από το λήπτη των υπηρεσιών ή για λογαριασµό του, εάν ο ίδιος ανήκει 

σε τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
 
3. (α) Παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, 

ναυλώσεις και µισθώσεις πλοίων που εµπίπτουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 
(i)   πλοία εκτοπίσµατος όχι λιγότερου των 15 τόνων που 

χρησιµοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θάλασσας και 
εκτελούν µεταφορές επιβατών µε κόµιστρο ή µε τα οποία 
ασκείται εµπορική, βιοµηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα· 

 
(ii) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής, 

καθώς και πλοία παράκτιας αλιείας. 
 
(β) Παραδόσεις, µισθώσεις, επισκευές και εργασίες συντήρησης   

αντικειµένων - συµπεριλαµβανοµένου και του αλιευτικού 
εξοπλισµού - τα οποία ενσωµατώνονται στα πλοία της 
υποπαραγράφου (α) πιο πάνω ή χρησιµεύουν για την 
εκµετάλλευσή τους. 

 
4. (α) Παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης,   
          ναυλώσεις και µισθώσεις αεροσκαφών βάρους όχι λιγότερου των    
          8000 κιλών, τα οποία χρησιµοποιούνται από αεροπορικές     
          εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς µεταφορές µε κόµιστρο. 

 
(β) Παραδόσεις, µισθώσεις, επιδιορθώσεις και εργασίες συντήρησης  
     αντικειµένων, τα οποία ενσωµατώνονται στα αεροσκάφη της  
     υποπαραγράφου (α) πιο πάνω ή χρησιµεύουν για την  
     εκµετάλλευσή τους. 



 111 

 
5. (α) Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών των πλοίων 

που  αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) του παρόντος Παραρτήµατος 
και των αεροσκαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 4(α) του 
παρόντος Παραρτήµατος, σε λιµάνι, αεροδρόµιο ή εκτός της 
∆ηµοκρατίας - εξαιρουµένων των µισθώσεων αγαθών. 

 
 (β) Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση ή αποθήκευση του φορτίου, που  
         µεταφέρουν τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) του  
         παρόντος Παραρτήµατος και τα αεροσκάφη που αναφέρονται στην  
         παράγραφο 4(α) του παρόντος Παραρτήµατος, σε λιµάνι ή  
         αεροδρόµιο - εξαιρουµένων των µισθώσεων αγαθών. 
 
 (γ) Υπηρεσίες πλοήγησης, διάσωσης και ρυµούλκησης. 
 

(δ) Πραγµατογνωµοσύνες και επιθεωρήσεις πλοίων ή αεροσκαφών και 
      ταξινοµήσεις πλοίων ή αεροσκαφών για τους σκοπούς 

οποιουδήποτε µητρώου, νοουµένου ότι είναι από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) και 4(α) του Παρόντος 
Παραρτήµατος. 

 
(ε)  Μεταφορά επιβατών ή αγαθών από το εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας 

στο εξωτερικό ή αντίστροφα, στην έκταση που η µεταφορά 
παρέχεται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 

. 
6. Υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών και των 

βοηθητικών εργασιών, όχι όµως των υπηρεσιών που είναι 
εξαιρούµενες δυνάµει του Άρθρου 26 και του ΄Εβδοµου 
Παραρτήµατος, που συνδέονται άµεσα µε - 

 
 (α) την εξαγωγή αγαθών· ή 
 
 (β) την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται - 
 

 (i) να τοποθετηθούν σε αποθήκες της Αρχής Λιµένων, 
τελωνειακές αποθήκες,  αποθήκες αποταµίευσης ή 
ελεύθερες ζώνες, και να υπαχθούν στο ανάλογο τελωνειακό 
καθεστώς, 

 
         (ii) να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, ή     

    διαµετακόµισης ή µεταφόρτωσης, ή 
 

         iii) να γίνουν δεκτά στα χωρικά ύδατα για εξέδρες γεωτρήσεων  
             ή εκµετάλλευσης. 
 
7. Παραδόσεις χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα. 
 
8.  Παραδόσεις αγαθών σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, που τα 

εξάγουν από τη ∆ηµοκρατία στα πλαίσια ανθρωπιστικών, 
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φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους εκτός της 
∆ηµοκρατίας. 

 
9. Υπηρεσίες που παρέχονται από µεσίτες ή άλλα µεσολαβούντα 

πρόσωπα, που ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό άλλου 
προσώπου, οι οποίες αφορούν τις πράξεις που προβλέπουν οι 
προηγούµενες παράγραφοι του παρόντος Παραρτήµατος ή 
οποιοιδήποτε Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του Άρθρου 25(5) 
και τις πράξεις που λαµβάνουν χώρα εκτός της ∆ηµοκρατίας. 

 
10. (α) Παραδόσεις αγαθών υποκειµένων σε δασµό ή φόρο που    
           πραγµατοποιούνται µετά την εισαγωγή τους αλλά πριν τον  
           τελωνισµό τους για εσωτερική κατανάλωση. 
 
      (β)  Παραδόσεις αγαθών που προορίζονται - 
 
 (ι) να τοποθετηθούν σε αποθήκες της Αρχής Λιµένων, 

τελωνειακές αποθήκες, αποθήκες αποταµίευσης ή ελεύθερες 
ζώνες, και να υπαχθούν στο ανάλογο τελωνειακό καθεστώς, ή 

 
 (ιι) να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, ή 

διαµετακόµισης ή µεταφόρτωσης. 
 

 (γ) Παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να γίνουν δεκτά στα 
χωρικά ύδατα - 

 
(i) για να ενσωµατωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων ή 

εκµετάλλευσης, µε σκοπό την κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση, µετασκευή τους ή του εξοπλισµού τους, ή για τη 
σύνδεση των εξέδρων µε τη ξηρά, ή 

 
(ii) για τον ανεφοδιασµό των εν λόγω εξέδρων γεωτρήσεων ή 

εκµετάλλευσης. 
 
 (δ) Υπηρεσίες συναφείς µε τις παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται  
            στις υποπαραγράφους (α),  (β) και (γ) της παρούσας  
            παραγράφου. 
 
11. Η παροχή οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας που απολαµβάνεται 

εκτός της ∆ηµοκρατίας, κατά την έκταση που η υπηρεσία 
απολαµβάνεται εκτός της ∆ηµοκρατίας.  

 
12. (α) Παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαµβανοµένων των τροφών για 

πτηνά και ψάρια, αλλά εξαιρουµένων - 
 

(ι)   των εγκυτιωµένων ή συσκευασµένων ή παρασκευασµένων 
τροφών για κατοικίδια ζώα, 
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(ιι)  των συσκευασµένων τροφών (που δεν είναι τροφές για 
κατοικίδια ζώα) για πτηνά άλλα από πουλερικά ή θηράµατα, 
και 

 
(ιιι) των µπισκότων και φαγητών για γάτους και σκύλους. 
 

(β)  Παραδόσεις προϊόντων που χρησιµοποιούνται συνήθως για τη 
συµπλήρωση ζωοτροφών. 

 
(γ)  Παραδόσεις σπόρων ή άλλων ειδών που χρησιµοποιούνται στον 

πολλαπλασιασµό φυτών για την παραγωγή τροφίµων και 
ζωοτροφών. 

 
(δ)  Παραδόσεις ζώων ζωντανών που συνήθως χρησιµοποιούνται για 

την παρασκευή τροφίµων. 
 

13. Παραδόσεις νερού µη εµφιαλωµένου. 
 

14. (α) Παραδόσεις λιπασµάτων που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 31 του 
∆εύτερου Πίνακα του περί Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόµου.  

 
(β) Παραδόσεις εντοµοκτόνων, ποντικοφαρµάκων, µυκητοκτόνων, 

ζιζανιοκτόνων, ανασχετικών της βλάστησης και ρυθµιστικών της 
ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικών και παρόµοιων 
προϊόντων, που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα.  Εξαιρούνται οι 
παραδόσεις εντοµοαπωθητικών, απολυµαντικών για οικιακές 
χρήσεις, εντοµοκτόνων και κατσαριδοκτόνων που 
παρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για 
οικιακές χρήσεις. 

 
15. Παραδόσεις γεωργικών µηχανηµάτων, εξαιρουµένων των κοπτικών  
      µηχανών για γρασίδι. 
 
16. Παράδοση τροφίµων για κατανάλωση από ανθρώπους, 

εξαιρουµένων των παραδόσεων που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια 
δραστηριότητας επισιτισµού. 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος "τρόφιµα" δεν 
περιλαµβάνει- 
 
(α) Είδη ζαχαροπλαστικής, εκτός από µπισκότα και κέικ, αλλά 
περιλαµβανοµένων των σοκολάτων και των µπισκότων που είναι 
καλυµµένα εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε σοκολάτα· 
(β) οινοπνευµατώδη ποτά, µπύρα, κρασί και βιοµηχανοποιηµένα ποτά, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναψυκτικών και των φρουτοποτών, αλλά µη 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 
 
- τσάι, 
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- τσάι από βότανα ή από αποξηραµένα πέταλα λουλουδιών ή από 
καρπούς και µέρη φυτών, 

- παρασκευάσµατα των πιο πάνω, 
- κακάο, καφές και τα υποκατάστατά τους, 
- χυµοί φρούτων, και  
- γάλα και τα παρασκευάσµατά του· 
 
(γ) σιρόπια, συµπυκνώµατα, εκχυλίσµατα, σκόνες ή άλλα προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ποτών, εκτός από τις σκόνες, τους 
κρυστάλλους, τους κόκκους ή άλλα προϊόντα σε άλλη µορφή που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τσαγιού, καφέ, κακάο, γάλακτος και 
των υποκατάστατών τους· 
 
(δ) καπνιστό σολοµό, καπνιστό οξύρρυγχο, χαβιάρι (αυγά οξύρρυγχου), 
παρασκευάσµατα και κονσέρβες σολοµού και οξύρρυγχου, αστακοί, 
καραβίδες, γαρίδες και οστρακοφόρα (στρείδια, µύδια και τα όµοιά τους). 
 
Ο όρος "δραστηριότητα επισιτισµού" σηµαίνει την πώληση γευµάτων και 
ποτών από εστιατόρια, µπαρ, καντίνες και παρόµοιες επιχειρήσεις και 
περιλαµβάνει : 
 
- τροφοδοσία µε τρόφιµα, 
- παράδοση τροφίµων σε σχέση και κατά τη διάρκεια αθλητικής, 

εµπορικής ή άλλης κοινωνικής εκδήλωσης,  
- παράδοση τροφίµων µε σκοπό να καταναλωθούν στα υποστατικά στα 

οποία παραδίδονται, και 
- παράδοση ζεστών τροφίµων µε σκοπό να καταναλωθούν εκτός των 

υποστατικών από τα οποία παραδίδονται. 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος "ζεστά τρόφιµα" 
σηµαίνει τρόφιµα ή µέρος αυτών που : 
 
- έχουν ζεσταθεί µε σκοπό να καταστούν ικανά για κατανάλωση σε 

θερµοκρασία ψηλότερη εκείνης του περιβάλλοντος, και 
 

- κατά το χρόνο της παράδοσης η θερµοκρασία τους είναι ψηλότερη 
εκείνης του περιβάλλοντος. 

 
Νοείται ότι ο όρος τρόφιµα στις περιπτώσεις που η παράδοσή τους 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια της δραστηριότητας επισιτισµού 
περιλαµβάνει οτιδήποτε χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση 
περιλαµβανοµένων και των υγρών αλλά εξαιρουµένων των 
οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας και κρασιού. 
 
17. Παράδοση φαρµάκων που κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ 30.03 

και ΣΟ 30.04 του ∆ασµολογίου. 
 
18. Παράδοση εµβολίων για την ιατρική και την κτηνιατρική που 

κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ 30.02 του ∆ασµολογίου. 
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19. Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα. 
Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και 
εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις. Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες 
και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά. Μουσική 
χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή µη, έστω και δεµένη. 
Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα κάθε είδους, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι 
υδρόγειες σφαίρες, τυπωµένα. Τα είδη της παρούσας παραγράφου 
κατατάσσονται στους Κωδικούς ΣΟ 49.01 και ΣΟ 49.05 του 
∆ασµολογίου. 

 
20. Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών που φέρουν µαζί τους 

από αστικά και αγροτικά λεωφορεία µε κόµιστρο για κάθε επιβάτη. 
 
21. Παράδοση υγραερίου σε κυλίνδρους. 
 
22. Παράδοση ειδών παιδικής ένδυσης και υπόδησης. Το Υπουργικό 

Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει τα είδη που θεωρούνται ως 
είδη παιδικής ένδυσης και υπόδησης. 

 
23. Παράδοση των εξής αγαθών : 
 
        (α) Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες - ανελκυστήρες,  
             µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων  και παρόµοια), που  
             χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων του Κωδικού  
             ΣΟ ex 84.28 του ∆ασµολογίου. 
 
        (β) Γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Braille και ειδικές ηλεκτρονικές  
             γραφοµηχανές (ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για  
             ανάπηρα πρόσωπα του Κωδικού ΣΟ ex 84.69 του ∆ασµολογίου. 
  
        (γ) Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για αναπήρους,  
             έστω και µε κινητήρα ή άλλο µηχανισµό προώθησης του Κωδικού  
             ΣΟ 87.13 του ∆ασµολογίου. 
 
        (δ) Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαµβάνονται και  
              οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσµοι και οι πατερίτσες.  
              Νάρθηκες, υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για  
              κατάγµατα. Είδη και συσκευές προσθέσεως. Συσκευές για τη  
              διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς και άλλες συσκευές που  
              κρατιούνται µε το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται  
             στον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας  
             έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα µέρη και  
             εξαρτήµατα των πιο πάνω αγαθών. Τα είδη της παρούσας  
             υποπαραγράφου κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ ex 90.21 του  
             ∆ασµολογίου. 
  
      (ε)  Αναπνευστικές συσκευές για τη θεραπεία του άσθµατος  
            (αεροθάλαµοι µε δοσιµετρικούς εισπνευστήρες, νεφελωτές  



 116 

             εισπνεοµένων υγρών φαρµάκων του Κωδικού ΣΟ ex 90.19 του  
             ∆ασµολογίου και σπιρόµετρα για καταµέτρηση της  
             αναπνευστικής ικανότητας του ασθενούς του Κωδικού  
             ΣΟ ex 90.18 του ∆ασµολογίου). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 

Παρατίθεται το Πέµπτο Παράρτηµα του Νόµου 95(Ι) του 2000  
(Άρθρο 18) 

 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

 ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 

 
Πίνακας Α: Παραδόσεις Αγαθών 
 
1. Φέρετρα. 
 
Πίνακας Β: Παροχές Υπηρεσιών 
 
1. Υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες επισιτισµού, 

αλλά εξαιρουµένης της διάθεσης οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας 
και κρασιού. 

 
2. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και παρόµοιους 

χώρους, συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος 
διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για 
τροχόσπιτα. 

 
3. Υπηρεσίες γραφείων κηδειών. 
 
4. Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού, αποκοµιδής και ανακύκλωσης 

απορριµµάτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από κρατικές αρχές, 
αρχές τοπικής διοίκησης και οργανισµούς δηµοσίου δικαίου. 

 
5. Υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών ή καλλιτεχνών και ερµηνευτών 

έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώµατά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 
 

Παρατίθεται το Έβδοµο Παράρτηµα του Νόµου 95(Ι) του 2000 
(Άρθρο 26) 

 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 
Πίνακας Α: Εξαιρέσεις ορισµένων δραστηριοτήτων γενικού 
ενδιαφέροντος 
 
1. Παροχή υπηρεσιών από το Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και  
    η παρεπόµενη των υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών. 

 
2. Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη, καθώς και οι στενά συνδεόµενες 

µε αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που 
ενεργούνται από δηµόσια νοσοκοµεία ή ιδιωτικά νοσοκοµεία 
εγγεγραµµένα στο µητρώο που τηρεί το Τµήµα Ιατρικών Υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τον περί Ιδιωτικών Νοσοκοµείων (΄Ελεγχος) Νόµο. 

  
3. Ιατρική περίθαλψη που παρέχεται από - 
 
(α)  ιατρούς εγγεγραµµένους στο Ιατρικό Μητρώο που προβλέπει ο περί 

Εγγραφής Ιατρών Νόµος· 
 
(β) οδοντίατρους εγγεγραµµένους στο Οδοντιατρικό Μητρώο που 

προβλέπει ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόµος· 
 
(γ) νοσοκόµους και µαίες εγγεγραµµένους στο µητρώο που   
     τηρείται σύµφωνα µε τον Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
     Νόµο του 1988· 
 
(δ) χειροπράκτες εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται  
     σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόµο του 
     1991· 
 
(ε) φυσιοθεραπευτές εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται 
     σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόµο 
     του 1988· 
 
(στ) κλινικά εργαστήρια εγγεγραµµένα σύµφωνα µε τον περί 
       Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµο του 
      1988· 
 
(ζ)  ποδίατρους. 
 
4. Παράδοση ανθρώπινων οργάνων, αίµατος και ανθρωπίνου γάλακτος. 
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5. Παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες εγγεγραµµένους στο µητρώο 
που τηρείται σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως της΄Ασκησης του 
Επαγγέλµατος των Οδοντοτεχνιτών Νόµου του 1996, που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του επαγγέλµατός τους, καθώς και οι 
παραδόσεις ειδών οδοντικής προσθετικής από οδοντιάτρους και 
οδοντοτεχνίτες. 

 
6. Παροχή υπηρεσιών από ενώσεις προσώπων προς τα µέλη τους, τα 

οποία µέλη πραγµατοποιούν συναλλαγές εξαιρούµενες ή εκτός του 
πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α., εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άµεσα 
αναγκαίες για την άσκηση των δραστηριοτήτων των µελών και 
παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα. 

 
7. Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά µε 

την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, περιλαµβανοµένων και των 
παρεχοµένων από οίκους ευγηρίας, και πραγµατοποιούνται από 
οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
8. Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών, που συνδέονται στενά µε 

την προστασία των παιδιών και των νέων και πραγµατοποιούνται από 
οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή από Βρεφοκοµικούς και 
Παιδοκοµικούς Σταθµούς εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται 
σύµφωνα µε τον περί Παιδιών Νόµο. 

 
9. Εκπαίδευση όλων των βαθµίδων, επαγγελµατική εκπαίδευση, 

επιµόρφωση, επανακατάρτιση, καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε 
αυτές παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που παρέχονται 
από - 

 
        (α) δηµόσια εκπαιδευτήρια· 
 
        (β) ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια εγγεγραµµένα στο µητρώο  
              που τηρείται σύµφωνα µε τον περί Ιδιωτικών Σχολείων και 
             Φροντιστηρίων Νόµο του 1971· 
 
        (γ) ιδιωτικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εγγεγραµµένες 
             στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί Σχολών 
             Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο του 1996· 
 
        (δ) ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού εγγεγραµµένες στο µητρώο 
              που τηρείται σύµφωνα µε τον περί Ιδιωτικών Σχολών ΄Εντεχνου 
              Χορού Νόµο του 1997· 
 
        (ε) ωδεία και µουσικές σχολές· 
 
        (στ) εξεταστικά κέντρα. 
 
10. Ιδιαίτερα µαθήµατα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα 

οποία ανάγονται στη σχολική ή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. 
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11. ∆ιάθεση προσωπικού από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ιδρύµατα για τις 
προβλεπόµενες στις παραγράφους 2, 7, 8 και 9 του παρόντος 
Παραρτήµατος δραστηριότητες και για σκοπούς πνευµατικής 
αρωγής. 

 
12. Παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόµενη µε αυτές παράδοση 

αγαθών από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
επιδιώκουν σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, 
πατριωτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή πολιτικής αγωγής, 
προς τα µέλη τους στο πλαίσιο του συλλογικού τους συµφέροντος 
έναντι συνδροµής, νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δεν δηµιουργεί 
κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισµού. 

 
13. Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται στενά µε τον αθλητισµό ή τη 

σωµατική αγωγή από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε 
πρόσωπα που ασχολούνται µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή. 

 
14. Παροχή υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα και η στενά συνδεόµενη 

µε αυτές παράδοση αγαθών από - 
 
       (α) οργανισµούς δηµόσιου δικαίου· 
 
        (β) άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς µη κερδοσκοπικού  
             χαρακτήρα, των οποίων η διοίκηση και η διαχείριση 
             ασκείται ουσιαστικά χωρίς µισθό από πρόσωπα που δεν 
             έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τις δραστηριότητές 
             τους, 
 
            νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δεν δηµιουργεί κίνδυνο 

στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισµού σε βάρος άλλων 
υποκείµενων στο φόρο προσώπων. 

 
             Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι "υπηρεσίες 

πολιτιστικού χαρακτήρα" περιλαµβάνουν - 
 
             (α) τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό από βιβλιοθήκες,  
                  αρχεία και κέντρα φύλαξης εγγράφων· 
 
             (β) την είσοδο σε µουσεία, πινακοθήκες, µνηµεία, ιστορικούς 
                   χώρους, βοτανικούς και ζωολογικούς κήπους· 
 
              (γ) τις θεατρικές, µουσικές, χορογραφικές και κινηµατογραφικές 
                   παραστάσεις· και  
 
              (δ) την οργάνωση εκθέσεων και διαλέξεων. 
 
15.  Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2, 7, 8, 9, 12, 13 και 14 του 
παρόντος Παραρτήµατος µε την ευκαιρία εκδηλώσεων που 
οργανώνονται από αυτά για την οικονοµική τους ενίσχυση, 
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νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δεν δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης 
των όρων του ανταγωνισµού. 

 
16. Μεταφορά ασθενών ή τραυµατιών µε ασθενοφόρα οχήµατα. 
 
17. Οι συναλλαγές του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου, εξαιρούµενων 

εκείνων που έχουν εµπορικό χαρακτήρα. 
 
 
Πίνακας Β: ΄Αλλες εξαιρέσεις 
 
 
1. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, συµπεριλαµβανοµένων 

και των συναφών προς αυτές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από 
αντιπροσώπους ασφαλειών, µεσίτες και αντιπροσώπους 

     µεσιτών.  
2. (α) Παράδοση αγαθών που χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για 

εξαιρούµενες συναλλαγές, νοουµένου ότι η απόκτησή τους δεν είχε 
δηµιουργήσει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών. 

 
      (β) Παράδοση αγαθών των οποίων η απόκτηση ή εισαγωγή δεν είχε 

δηµιουργήσει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών δυνάµει 
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου 7 του Άρθρου 
20 του παρόντος Νόµου. 

 
 3.  Οι εξής χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: 
 

(α) η χορήγηση και διαπραγµάτευση των εξής πιστωτικών 
διευκολύνσεων καθώς και η διαχείρισή τους από το πρόσωπο 
που τις χορηγεί: 

 
                   (ι) χορήγηση οποιουδήποτε δανείου· 
 
                   (ιι) προκαταβολή έναντι φορτωτικής· 
 
                   (ιιι) προεξόφληση γραµµατίου ή συναλλαγµατικής· 
 
                    (ιν) χορήγηση οποιασδήποτε πίστωσης, περιλαµβανοµένης 
                        της πίστωσης από πρόσωπο, σε σχέση µε παράδοση 
                         αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από αυτό, για την οποία 
                         γίνεται χωριστή χρέωση που αποκαλύπτεται στο   
                         πρόσωπο προς το οποίο παραδίδονται τα αγαθά  
                         ή παρέχονται οι υπηρεσίες· 
 
                     (ν) χορήγηση πιστωτικών χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων 
                           αποπληρωτέων µε δόσεις σε ενοικιαγορά, πώληση υπό 

όρους ή πώληση επί πιστώσει, για τις οποίες 
διευκολύνσεις γίνεται χωριστή χρέωση που 
αποκαλύπτεται  στο πρόσωπο προς το οποίο 
παραδίδονται τα αγαθά· 
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(β) η χορήγηση οποιασδήποτε οικονοµικής εγγύησης ή η ανάληψη 
οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής ευθύνης ή υποχρέωσης και η 
διαπραγµάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών, καθώς και 
η διαχείριση εχέγγυων πιστώσεων από το πρόσωπο που τις 
χορηγεί· 
 
(γ) οι εργασίες, περιλαµβανοµένης και της διαπραγµάτευσης, που 
αφορούν αποδοχή καταθέσεων, τρεχούµενους χρεωστικούς 
λογαριασµούς, διακίνηση χρηµάτων, έκδοση και διαχείριση µέσων 
πληρωµής  (περιλαµβανοµένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών 
επιταγών και επιταγών τραπεζίτη) και άλλων αξιογράφων, 
εξαιρουµένων των εργασιών: 

 
(ι) είσπραξης απαιτήσεων τρίτων, και 
 
(ιι) πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων· 
 

(δ) οι εργασίες, περιλαµβανοµένης και της διαπραγµάτευσης, που 
αφορούν συνάλλαγµα, χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα που 
χρησιµοποιούνται ως νόµιµα µέσα πληρωµής, εξαιρουµένων των 
αντικειµένων συλλογών. Θεωρούνται ότι αποτελούν αντικείµενο 
συλλογής και τα χρυσά, αργυρά ή από άλλο µέταλλο νοµίσµατα, 
καθώς και τα χαρτονοµίσµατα, τα οποία δεν χρησιµοποιούνται 
κανονικώς υπό την ιδιότητά τους ως νόµιµων µέσων πληρωµής ή τα 
οποία παρουσιάζουν συλλεκτικό ενδιαφέρον· 

 
(ε) οι εργασίες, περιλαµβανοµένης της διαπραγµάτευσης αλλά 
εξαιρουµένης της φύλαξης και διαχείρισης, που αφορούν µετοχές, 
χρεόγραφα, οµολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών και 
δικαιώµατα επί αυτών, δηµόσια χρεόγραφα, µερίδια και άλλους 
τίτλους ή αξίες, εξαιρουµένων: 

 
 (ι) των εγγράφων τίτλου επί αγαθών, και 
 
 (ιι) των τίτλων εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας· 
 

         (στ) η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων. 
 

4.  Παράδοση στην ονοµαστική τους αξία γραµµατοσήµων που  
βρίσκονται σε κυκλοφορία, χαρτοσήµων και άλλων παρόµοιων   
ενσήµων. 

 
5.  Παράδοση λαχείων και δελτίων προγνωστικών ιπποδροµιακών ή    
      ποδοσφαιρικών αγώνων, αποδοχή στοιχηµάτων και λοιπά τυχερά  
      παιχνίδια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆ 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  -  ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 
1. Συντελεστής του Φ.Π.Α. 
 
Από την 1.7.2000 ισχύουν δύο θετικοί συντελεστές, ο κανονικός 
συντελεστής που είναι 10% και ο µειωµένος συντελεστής που είναι 5%. 
Από την 1.7.1992 µέχρι τις 30.6.2000 υπήρχε µόνο ένας θετικός 
συντελεστής, ο οποίος για την περίοδο 1.7.1992 - 30.9.1993 ήταν 5% και 
για την περίοδο 1.10.1993 - 30.6.2000 ήταν 8%. 
 
2. Κλάσµα του Φ.Π.Α. 
 
Κανονικά ο φόρος υπολογίζεται µε την επιβολή του συντελεστή επί της 
αξίας που έχει καθοριστεί χωρίς το Φ.Π.Α., και το τιµολόγιο Φ.Π.Α. θα 
δείχνει την τιµή χωρίς το Φ.Π.Α. και το ποσό του φόρου χωριστά. Όµως, 
µερικές φορές ο Φ.Π.Α. πρέπει να υπολογίζεται σε κάποια τιµή που ήδη 
τον συµπεριλαµβάνει (π.χ. αν είστε λιανοπωλητής). Για να το κάνετε 
αυτό, χρειάζεστε το κλάσµα του Φ.Π.Α. για τον αντίστοιχο συντελεστή. 
 
Για παράδειγµα, αν πωλείτε κάτι προς £105 και ο συντελεστής είναι 5% 
το ποσό του Φ.Π.Α. είναι £5. Όµως, οι £5 δεν είναι το 5% των £105, αλλά 
το 1/21 των £105. 
 
Το κλάσµα υπολογίζεται ως εξής : 
 
       συντελεστής του φόρου 
   -------------------------------------- 
   100 + συντελεστής του φόρου 
 
Έτσι για το µειωµένο συντελεστή 5%, το κλάσµα του Φ.Π.Α. είναι : 
 
  5       1              
       -----------  =   ---- 
       100 + 5        21 
 
Για τον κανονικό συντελεστή 10% το κλάσµα του Φ.Π.Α. είναι : 
  
    10   1          
         ------------  =   ------ 
         100 + 10         11 
 
Όταν αλλάζει ο συντελεστής, το αναθεωρηµένο κλάσµα του Φ.Π.Α. θα 
ανακοινώνεται κατά το χρόνο της αλλαγής, αλλά µπορείτε να το 
υπολογίσετε και µόνος σας, χρησιµοποιώντας την πιο πάνω µέθοδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Ή ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Το Παράρτηµα αυτό επεξηγεί τι να κάνετε όταν υπάρχει αλλαγή στους 
φορολογικούς συντελεστές. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και όταν η 
φορολογική µεταχείριση συγκεκριµένων αγαθών ή υπηρεσιών αλλάζει. 
Είναι πιθανόν να ισχύουν άλλες διαδικασίες, αλλά λεπτοµέρειές τους θα 
δίνονται όταν γίνεται η αλλαγή.  
 
Αν αλλάξει ένας φορολογικός συντελεστής, ο νέος συντελεστής είναι 
πιθανό να επιβληθεί χωρίς επαρκή προειδοποίηση. Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
σας συνιστά όπως το λογιστικό σας σύστηµα - είτε χρησιµοποιείτε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε όχι - να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να 
µπορεί να προσαρµόζετε στην αλλαγή χωρίς δυσκολία. 
 
Αν χρησιµοποείτε σχέδιο λιανοπωλητών, πρέπει να ακολουθήσετε τις 
οδηγίες που δίνονται στη Γνωστοποίηση "Σχέδια Λιανοπωλητών". 
 
Αν µόλις έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α., τότε, δεν µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε τους κανόνες αυτού του παραρτήµατος για να 
υπολογίσετε κατά πόσο πρέπει να αποδώσετε φόρο για µια συναλλαγή 
που καλύπτει χρονικά την ηµεροµηνία εγγραφής σας. Πρέπει να 
ακολουθήσετε τους κανόνες του χρόνου της συναλλαγής για να 
καθορίσετε αν η συναλλαγή έγινε πρίν ή µετά την εγγραφή σας. 
 
Περιεχόµενα  
 
1. Ορισµός της αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή 
2. Ορισµός της αλλαγής στη φορολογική µεταχείριση 
3. Ηµεροµηνία της αλλαγής  
4. Επαναδιεκδίκηση φόρου εισροών µετά από µια αλλαγή στο 

φορολογικό συντελεστή 
5. Συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης  
6. Φόρος εκροών - Γενικές αρχές 
7. Παροχές υπηρεσιών - Γενικά  
8. Συνεχείς παροχές υπηρεσιών  
9. ∆ιευκολύνσεις που παρέχονται από λέσχες, συλλόγους κ.λ.π. 
10. Ενοικιαγορά, πωληση επί πιστώσει και πώληση υπό όρους 
11. Πληρωµές και τιµολόγια Φ.Π.Α. που προηγούνται του βασικού 

φορολογικού σηµείου 
12. Πιστώσεις (που δεν προκύπτουν από την αλλαγή στο φορολογικό 

συντελεστή) και εκπτώσεις υπό όρους 
13.  Αύξηση της τιµής και άλλες προς τα πάνω αναπροσαρµογές της 

τιµής 
14. Υφιστάµενα συµβόλαια  
15. Μεταχειρισµένα αγαθά 
16. Αγαθά υπό καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης 
 



 125 

1.  Ορισµός της αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή 
 
Στο παρόν Ενηµερωτικό Έντυπο, αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή 
σηµαίνει ότι ο κανονικός ή ο µειωµένος συντελεστής ή και οι δύο έχουν 
αλλάξει. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από την ηµεροµηνία που θα 
καθορίζεται στη σχετική νοµοθεσία και θα ανακοινωθεί στο ευρύ κοινό. 
 
2. Ορισµός της αλλαγής στη φορολογική µεταχείριση 
 
Μια αλλαγή στη φορολογική µεταχείριση σηµαίνει ότι συναλλαγές που 
ήταν φορολογητέες µε ένα συντελεστή, για παράδειγµα κανονικό 
συντελεστή, γίνονται φορολογητέες µε άλλο συντελεστή - για παράδειγµα 
µε µειωµένο ή µε µηδενικό συντελεστή και αντίστροφα. Αυτό µπορεί να 
συµβεί εξαιτίας µιάς αλλαγής στο νόµο ή στην ερµηνεία του. Η αλλαγή θα 
ανακοινωθεί στο κοινό, αλλά αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά µε 
τη φορολογική µεταχείρηση των συναλλαγών σας ή την ηµεροµηνία της 
αλλαγής, µπορείτε να απευθύνεστε στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο 
Φ.Π.Α. για συµβουλές. 
 
3. Ηµεροµηνία της αλλαγής  
 
Οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή ή στη φορολογική 
µεταχείριση θα ισχύει από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Αυτό σηµαίνει 
ότι ο φόρος θα οφείλεται µε βάση το νέο συντελεστή για τις συναλλαγές 
των επηρεαζόµενων αγαθών ή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται κατά 
ή µετά την ηµεροµηνία ισχύος της αλλαγής. Η ηµεροµηνία κατά την οποία 
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται µια συναλλαγή για σκοπούς Φ.Π.Α. 
καθορίζεται µε βάση τους κανόνες του φορολογικού σηµείου. 
Οποιαδήποτε αναφορά σε κανονικά φορολογικά σηµεία σε αυτό το 
παράρτηµα σηµαίνει τα φορολογικά σηµεία όπως καθορίζονται στο 
Μέρος V του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου. Κανονικά, καµµιά 
αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή δεν µπορεί να ισχύσει αν το 
φορολογικό σηµείο είναι πρίν την ηµεροµηνία ισχύος της αλλαγής, αλλά 
καλύτερα δείτε την παράγραφο 7(α) πιο κάτω. 
 
Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για αγαθά που εισάγονται και για αγαθά που 
βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. 
 
4. Επαναδιεκδίκηση φόρου εισροών µετά από µια αλλαγή στο 

φορολογικό συντελεστή 
 
Όταν επαναδιεκδικείτε φόρο εισροών µετά από αλλαγή στο φορολογικό 
συντελεστή ή στη φορολογική µεταχείριση, πρέπει να τον 
επαναδιεκδικήσετε µε το συντελεστή που σας χρέωσε ο προµηθευτής 
σας. Αν λάβετε ένα τιµολόγιο Φ.Π.Α. στο οποίο ο φόρος έχει χρεωθεί µε 
τον προηγούµενο συντελεστή, µπορείτε να µεταχειριστείτε σαν φόρο 
εισροών µόνο το πραγµατικό ποσό του Φ.Π.Α. που φαίνεται στο 
τιµολόγιο. Αν το ποσό του φόρου δεν φαίνεται ξεχωριστά - για 
παράδειγµα αν πρόκειται για συνοπτικό τιµολόγιο Φ.Π.Α. - πρέπει να 
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υπολογίσετε το ποσό του Φ.Π.Α. εφαρµόζοντας το κλάσµα του Φ.Π.Α. 
που ισχύει για το εν λόγω φορολογικό σηµείο. 
 
5. Συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης  
 
Ισχύουν οι συνηθισµένοι κανόνες. ∆εν πρέπει να δείχνετε ξεχωριστά τα 
ποσά για τους παλιούς και νέους συντελεστές. 
 
6. Φόρος εκροών - Γενικές αρχές 
 
Όταν υπάρχει µια αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή ή στη φορολογική 
µεταχείριση, ο φόρος χρεώνεται µε τους συνηθισµένους κανόνες του 
φορολογικού σηµείου, εκτός και αν αποφασίσετε να υιοθετήσετε τους 
ειδικούς κανόνες για την αλλαγή συντελεστή που παρατίθενται πιο κάτω. 
 
Να θυµάστε, ότι το να εκδώσετε τιµολόγιο Φ.Π.Α. σηµαίνει να το 
αποστείλετε ή να το δώσετε στον πελάτη σας. ∆εν δηµιουργείται 
φορολογικό σηµείο απλά µε την ετοιµασία του τιµολογίου. Ένα τιµολόγιο 
που εκδίδετε για µια συναλλαγή του µηδενικού συντελεστή δε δηµιουργεί 
φορολογικό σηµείο. 
 
(α)  Ειδικοί κανόνες για αλλαγή του συντελεστή 
 
Αν επιθυµείτε, µπορείτε να επιλέξετε να υιοθετήσετε το βασικό 
φορολογικό σηµείο για συναλλαγές που επηρεάζονται από την αλλαγή 
του φορολογικού συντελεστή ή της φορολογικής µεταχείρισης.Μπορείτε 
να το υιοθετήσετε για όλες τις συναλλαγές σας που επηρεάζονται ή µόνο 
για ορισµένες. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε αυτές τις διατάξεις αν έχετε 
εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. µε βάση εγκεκριµένη διευθέτηση 
αυτοτιµολόγησης ή όταν πωλούνται αγαθά από τα περιουσιακά στοιχεία 
µιάς επιχείρησης για ικανοποίηση χρέους. 
 
Οι ειδικοί κανόνες εφαρµόζονται ως ακολούθως : 
 
Όταν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται, µπορείτε να επιβάλετε 
Φ.Π.Α. µε τον παλιό συντελεστή για αγαθά που έχουν µετακινηθεί ή για 
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πρίν την ηµεροµηνία της αλλαγής, 
ακόµα και αν το φορολογικό σηµείο κανονικά θα καθοριστεί από την 
έκδοση τιµολογίου Φ.Π.Α. µετά την αλλαγή. 
Το πιο κάτω παράδειγµα δείχνει πως οι συνηθισµένοι κανόνες και οι 
ειδικές διατάξεις θα εφαρµόζονταν για µια παράδοση αγαθών που 
επηρεάζεται από µιάν αύξηση του φορολογικού συντελεστή υπό τις 
ακόλουθες περιστάσεις  
 
1 Απριλίου     Μετακίνηση αγαθών 
5 Απριλίου     Αύξηση του φορολογικού συντελεστή 
10 Απριλίου   Έκδοση τιµολογίου Φ.Π.Α. 
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Συνηθισµένοι κανόνες :  
Εκτος και αν αποφασίσετε να µην ακολουθήσετε τον κανόνα των 14 
ηµερών, η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου Φ.Π.Α. είναι το 
πραγµατικό φορολογικό σηµείο. Ο φόρος θα οφείλεται µε το νέο 
συντελεστή. Αν δεν ακολουθήσετε τον κανόνα  των 14 ηµερών, η 
ηµεροµηνία κατά την οποία τα αγαθά µετακινούνται είναι το φορολογικό 
σηµείο. Ο φόρος οφείλεται µε τον παλιό συντελεστή. 
 
Ειδικές διατάξεις: 
 
Αν χρησιµοποιήσετε τις ειδικές διατάξεις, το βασικό φορολογικό σηµείο 
ισχύει και ο φόρος επιβάλλεται µε τον παλιό συντελεστή. Το τιµολόγιο 
Φ.Π.Α. πρέπει να δείχνει τον παλιό συντελεστή Φ.Π.Α. 
 
Όταν ο συντελεστής µειώνεται, µπορείτε να επιβάλετε Φ.Π.Α. µε το νέο 
συντελεστή για αγαθά που µετακινήθηκαν ή υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν µετά την ηµεροµηνία της αλλαγής, ακόµα και αν 
εισπράχθηκε πληρωµή ή εκδόθηκε τιµολόγιο Φ.Π.Α., πρίν από αυτή την 
ηµεροµηνία.  
 
Το πιο κάτω παράδειγµα δείχνει πως οι συνηθισµένοι κανόνες και οι 
ειδικές διατάξεις θα εφαρµόζονταν για µια παράδοση αγαθών που 
επηρεάζεται από µια µείωση του φορολογικού συντελεστή υπό τις 
ακόλουθες περιστάσεις  
 
1 Απριλίου    Έκδοση τιµολογίου Φ.Π.Α. ή λήψη πληρωµής 
 5 Απριλίου   Μείωση του φορολογικού συντελεστή 
10 Απριλίου  Μετακίνηση αγαθών 
 
Συνηθισµένοι κανόνες : 
 
Η ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου Φ.Π.Α. ή της απόδειξης πληρωµής 
είναι το πραγµατικό φορολογικό σηµείο, στην έκταση του ποσού που 
τιµολογήθηκε ή πληρώθηκε. Ο φόρος οφείλεται µε τον παλιό συντελεστή 
επί του ποσού που τιµολογήθηκε ή πληρώθηκε. 
 
Ειδικές διατάξεις: 
 
Αν χρησιµοποιείτε τις ειδικές διατάξεις, εφαρµόζεται το βασικό 
φορολογικό σηµείο και ο φόρος οφείλεται µε το νέο συντελεστή. Αν έχετε 
ήδη εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. που δείχνει το φόρο µε τον παλιό 
συντελεστή πρέπει να το διορθώσετε εκδίδοντας πιστωτικό σηµείωµα. 
 
(β)  Πιστωτικά σηµειώµατα  
   
Οποιοδήποτε πιστωτικό σηµείωµα απαιτείται µε βάση το (α) πιο πάνω 
πρέπει να εκδίδεται µέσα σε 14 µέρες από την ηµεροµηνία της αλλαγής 
και πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες : 
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• χαρακτηριστικό αριθµό και ηµεροµηνία έκδοσης του πιστωτικού 
σηµειώµατος, 

• το όνοµα, τη διεύθυνση, και τον αριθµό εγγραφής της επιχείρησής 
σας, 

• το όνοµα και τη διεύθυνση του πελάτη σας, 
• το χαρακτηριστικό αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου 

Φ.Π.Α., 
• περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών που παραδόθηκαν, 
• το ποσό του Φ.Π.Α. που πιστώνεται. 
 
7. Παροχές υπηρεσιών - Γενικά  
 
Όταν πραγµατοποιείτε µια παροχή υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα 
διακόσµηση, µέρος της εργασίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν την 
ηµεροµηνία της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή και µέρος της µετά 
την αλλαγή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπό την προυπόθεση ότι η 
συναλλαγή µπορεί να επιµεριστεί, είτε µε βάση την ποσότητα της 
εκτελεσθείσας εργασίας είτε µε βάση το δικό σας σύστηµα κοστολόγησης 
ή τιµολόγησης, µπορείτε, αν το επιθυµείτε να επιβάλετε φόρο µε τον 
παλιό συντελεστή στο µέρος εκείνο της εργασίας που έχει εκτελεστεί πρίν 
την ηµεροµηνία της αλλαγής και µε το νέο συντελεστή στο µέρος εκείνο 
που πραγµατοποιήθηκε ή θα πραγµατοποιηθεί κατά ή µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. 
 
Αν έχετε εκδώσει τιµολόγιο Φ.Π.Α. ή έχετε λάβει πληρωµή πρίν την 
ηµεροµηνία της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή και ο επιµερισµός 
µειώνει το ποσό του οφειλόµενου φόρου, πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό 
σηµείωµα σύµφωνα µε την παράγραφο 56. 
 
 
8. Συνεχείς παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 
 
(α)  Συνηθισµένοι κανόνες φορολογικού σηµείου 
 
Τα φορολογικά σηµεία για συνεχείς παραδόσεις αγαθών ή συνεχείς 
παροχές υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένης της παράδοσης αγαθών  για 
ενοικίαση ή µίσθωση) περιγράφονται στη παράγραφο 42 του παρόντος 
Ενηµερωτικού Εντύπου. Ο φόρος κανονικά επιβάλλεται µε το συντελεστή 
που ισχύει σε κάθε φορολογικό σηµείο. 
 
Αν εκδώσετε τιµολόγια Φ.Π.Α. που καλύπτουν περιόδους για 
περισσότερο από ένα χρόνο δίνοντας τα ποσά και τις ηµεροµηνίες που 
οφείλονται οι πληρωµές, αυτά πλέον δεν είναι έγκυρα για πληρωµές που 
οφείλονται µετά την αλλαγή. Οι πελάτες σας δεν µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν αυτά τα τιµολόγια για να διεκδικήσουν φόρο εισροών. 
Πρέπει να εκδώσετε καινούργια τιµολόγια για τις πληρωµές που 
οφείλονται µετά την αλλαγή, που να δείχνουν τον επιβλητέο φόρο µε το 
νέο συντελεστή. Τα καινούργια τιµολόγια που εκδίδονται υπό αυτές τις 
περιστάσεις πρέπει να κάνουν αναφορά και να ακυρώνουν αυτό το µέρος 
του αρχικού τιµολογίου που έχει καταργηθεί. Με την παραλαβή του, οι 
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πελάτες σας πρέπει να αναπροσαρµόσουν τα αρχεία του φόρου εισροών 
τους ανάλογα. 
  
(β)  Ειδικοί κανόνες 
 
Όταν µια συνεχής παροχή υπηρεσιών εκτείνεται σε χρονικό διάστηµα 
κατά το οποίο επέρχεται αλλαγή στο φορολογικό συντελεστή, µπορείτε, 
αν επιθυµείτε, να αποδώσετε Φ.Π.Α. µε τον παλιό συντελεστή για αυτό το 
µέρος της συναλλαγής που πραγµατοποιείτε πρίν την αλλαγή, ακόµα και 
αν το φορολογικό σηµείο θα επέλθει µετά την αλλαγή (για παράδειγµα, 
όταν µια σταδιακή πληρωµή λαµβάνεται πρίν τη συναλλαγή). Αντίστροφα, 
µπορείτε, αν επιθυµείτε, να αποδώσετε Φ.Π.Α.  µε το νέο συντελεστή για 
αυτό το µέρος της συναλλαγής που πραγµατοποιείτε µετά την αλλαγή, 
ακόµα και αν το κανονικό φορολογικό σηµείο επέρχεται ενωρίτερα (για 
παράδειγµα, όπου µια σταδιακή πληρωµή λαµβάνεται πρίν τη 
συναλλαγή). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποδώσετε Φ.Π.Α. µε βάση 
την αξία των αγαθών που πραγµατικά παραδόθηκαν ή των υπηρεσιών 
που πραγµατικά παρασχέθηκαν πρίν ή µετά την αλλαγή αντίστοιχα. 
 
Αν αυτή η διαδικασία µειώνει το ποσό του φόρου που οφείλεται για  µια 
συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε τιµολόγιο Φ.Π.Α. µε ψηλότερο 
συντελεστή, πρέπει να εκδώσετε πιστωτικό σηµείωµα σύµφωνα µε την 
παράγραφο 56. 
 
9. ∆ιευκολύνσεις που παρέχονται από λέσχες, συλλόγους κ.λ.π. 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις το φορολογικό σηµείο της παροχής των 
διευκολύνσεων από µια λέσχη ή σύλλογο σε αντάλλαγµα της συνδροµής 
των µελών, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η συνδροµή λαµβάνεται ή 
εκδίδεται τιµολόγιο Φ.Π.Α., οποιοδήποτε επέλθει πρώτο. 
 
Ο οργανισµός πρέπει να αποδώσει Φ.Π.Α. για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
µε το φορολογικό συντελεστή που ισχύει στο κάθε φορολογικό σηµείο. 
Όµως αν η πληρωµή είναι αποδεκτή µε δόσεις, ή εκδίδονται ξεχωριστά 
τιµολόγια, ο οργανισµός οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία της 
παραγράφου 8 πιο πάνω. 
 
10. Ενοικιαγορά, πώληση επί πιστώσει και πώληση υπό όρους 
 
Κάτω από οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους συµφωνίας υπάρχει 
µια µοναδική παράδοση αγαθών, και το κανονικό φορολογικό σηµείο 
είναι το ενωρίτερο από τα ακόλουθα  : 
 
• Την ηµεροµηνία µετακίνησης των αγαθών  
• Την ηµεροµηνία της συµφωνίας (νοουµένου ότι η συµφωνία έχει τη 

µορφή τιµολογίου Φ.Π.Α.) 
• Την ηµεροµηνία έκδοσης ξεχωριστού τιµολογίου Φ.Π.Α. 
 
Απλά και µόνο η υπογραφή µιάς συµφωνίας, ή της ηµεροµηνίας της δεν 
αποτελεί από µόνη της φορολογικό σηµείο. 



 130 

 
11. Πληρωµές και τιµολόγια Φ.Π.Α. που προηγούνται του βασικού 

φορολογικού σηµείου 
 
Αν έχετε λάβει µια πλήρη ή µερική πληρωµή, ή έχετε εκδώσει τιµολόγιο 
Φ.Π.Α., πρίν το φορολογικό σηµείο, ο φόρος κανονικά οφείλεται επί του 
ποσού που λαµβάνετε ή τιµολογείτε, µε φορολογικό συντελεστή αυτόν 
που ισχύει κατά την εν λόγω ηµεροµηνία. Όµως, αν επέλθει αλλαγή στο 
φορολογικό συντελεστή πρίν πραγµατικά πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή, 
µπορείτε να επιλέξετε να αγνοήσετε το ενωρίτερο φορολογικό σηµείο αν 
χρησιµοποιώντας το, θα έχει ως αποτέλεσµα να είναι επιβλητέος ο 
φόρος, µερικώς ή ολικώς, µε αυξηµένο συντελεστή. Στη συνέχεια πρέπει 
να αποδώσετε Φ.Π.Α. µε το συντελεστή που ισχύει όταν η συναλλαγή 
πραγµατοποιείται και να εκδώσετε πιστωτικό σηµείωµα για να 
διορθώσετε το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που τυχόν  έχετε εκδώσει. 
 
Ορισµένες µορφές παρακαταθήκης δεν θεωρούνται προκαταβολές. 
 
 
12. Πιστώσεις (που δεν προκύπτουν από την αλλαγή στο 

φορολογικό συντελεστή) και εκπτώσεις υπό όρους 
 
Αν αποφασίσετε να αναπροσαρµόσετε την αρχική χρέωση του φόρου, ο 
φόρος πρέπει να πιστωθεί µε το συντελεστή που ισχύει κατά το 
φορολογικό σηµείο της αρχικής συναλλαγής. 
 
Όταν επιτρέπεται µια έκπτωση υπό όρους, και πρέπει να 
αναπροσαρµόσετε την αρχική  χρέωση του φόρου, ο φόρος πρέπει να 
πιστωθεί µε το συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο που η κάθε 
συναλλαγή πληροί τις προυποθέσεις της έκπτωσης. 
 
 
13.  Αύξηση της τιµής και άλλες προς τα πάνω αναπροσαρµογές της 

τιµής 
 
Όταν απαιτείται επιπρόσθετη πληρωµή (για παράδειγµα µε βάση άρθρο 
που προβλέπει αύξηση της τιµής) µετά από µια αλλαγή στο φορολογικό 
συντελεστή και µετά το φορολογικό σηµείο της αρχικής συναλλαγής, ο 
φόρος είναι επιβλητέος επί της επιπρόσθετης πληρωµής µε τον παλιό 
συντελεστή. Ο  κανόνας ισχύει µόνο για συναλλαγές για τις οποίες το 
φορολογικό σηµείο καθορίστηκε σύµφωνα µε τους κανόνες της 
παραγράφου 42 του παρόντος Ενηµερωτικού Εντύπου. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η ηµεροµηνία που λαµβάνετε επιπρόσθετη πληρωµή ή 
εκδίδετε τιµολόγιο Φ.Π.Α., οποιοδήποτε από τα δύο συµβαίνει πρώτο, 
είναι ένα φορολογικό σηµείο και ο φόρος είναι επιβλητέος σε αυτό το 
χρόνο επί του ποσού που λαµβάνετε ή τιµολογείτε. 
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14. Υφιστάµενα συµβόλαια  
 
Αν ένα συµβόλαιο συνοµολογηθεί για µια συναλλαγή και επέλθει αλλαγή 
στο φορολογικό συντελεστή πριν την πραγµατοποίηση της συναλλαγής, 
τότε, εκτός και αν το συµβόλαιο προβλεπει διαφορετικά, η αντιπαροχή για 
τη συναλλαγή αυξάνεται ή µειώνεται κατά ένα ποσό ίσο µε την αλλαγή. Η 
εφαρµογή αυτής της διάταξης σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση 
εξαρτάται από τους όρους του συµβολαίου.  
 
15. Μεταχειρισµένα αγαθά 
 
Ο οφειλόµενος φόρος επί της πώλησης ενός µεταχειρισµένου 
αντικειµένου η οποία πραγµατοποιείται µε χρήση του σχεδίου περιθωρίου 
κέρδους για µεταχειρισµένα αγαθά καθορίζεται µε την εφαρµογή του 
κλάσµατος Φ.Π.Α. για τον αντίστοιχο συντελεστή, ο οποίος ισχύει κατά το 
φορολογικό σηµείο. Το φορολογικό σηµείο για αγαθά που πωλούνται µε 
το σχέδιο περιθωρίου κέρδους είναι είτε η ηµεροµηνία της µετακίνησης ή 
διάθεσης των αγαθών είτε η ηµεροµηνία λήψης της πληρωµής, 
οποιοδήποτε συµβαίνει πρώτο. Όµως αν επέλθει αλλαγή στο φορολογικό 
συντελεστή πρίν τη µετακίνηση των αγαθών, µπορείτε, αν επιθυµείτε, να 
αποδώσετε Φ.Π.Α. µε το συντελεστή που ισχύει όταν τα αγαθά 
µετακινηθούν, ακόµα και αν έχετε ήδη λάβει πληρωµή. 
 
∆εν πρέπει να εκδοθεί τιµολόγιο Φ.Π.Α. για αγαθά που παραδίδονται µε 
βάση το σχέδιο περιθωρίου κέρδους για µεταχειρισµένα αγαθά. 
 
 
16. Αγαθά υπό τελωνειακό καθεστώς 
 
(α)  Εισαγόµενα αγαθά. Όταν αγαθά µεταφέρονται από καθεστώς  
αποταµίευσης για εσωτερική κατανάλωση στη ∆ηµοκρατία, ο 
συντελεστής Φ.Π.Α. που είναι επιβλητέος είναι αυτός που ισχύει κατά το 
χρόνο της µετακίνησης από το ειδικό καθεστώς. 
 
(β)  Επιτοπίως παραγόµενα αγαθά που υπόκεινται σε φόρο 
κατανάλωσης και τα οποία παραδόθηκαν ενόσω βρίσκονταν σε 
καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης.  
Ο επιβλητέος συντελεστής Φ.Π.Α. είναι αυτός που ισχύει κατά το χρόνο 
που καταβάλλεται ο φόρος κατανάλωσης. Για αγαθά που απαλλάσσονται 
από τους φόρους κατανάλωσης, ο επιβλητέος συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 
αυτός που ισχύει κατά τη µεταφορά των αγαθών από το καθεστως 
τελωνειακής αποταµίευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΚΡΟΩΝ 
ΓΙΑ ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 
Το παράρτηµα αυτό δίνει παραδείγµατα επιµερισµού του φόρου εκροών. 
Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι επιµερισµού του φόρου εκροών - µια που 
βασίζεται στο κόστος και µια στην αξία στην ελεύθερη αγορά. ∆εν έχετε 
υποχρέωση να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο, αλλά αν θα 
χρησιµοποιήσετε διαφορετική µέθοδο, αυτή πρέπει να καταλήγει σε 
δίκαιο αποτέλεσµα. Στα παραδείγµατα, ο κανονικός συντελεστής είναι 
10% και εποµένως το κλάσµα του Φ.Π.Α. είναι 1/11.  
 
Ο επιµερισµός είναι αναγκαίος µόνο όταν η τιµή είναι η µόνη αντιπαροχή 
για τις συναλλαγές. Αν η αντιπαροχή για τις συναλλαγές δεν είναι εξ 
ολοκλήρου χρηµατική, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 13(γ) του παρόντος Ενηµερωτικού 
Εντύπου. 
 
Μεθοδος 1(α)  : Επιµερισµός του φόρου που βασίζεται στο κόστος 
και των δύο συναλλαγών 
 
Παράδειγµα (i) : Τιµή που περιλαµβάνει το φόρο  
 
Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείτε µια συναλλαγή που υπόκειται στο 
µηδενικό συντελεστή και µια συναλλαγή που υπόκειται στον κανονικό 
συντελεστή  και χρεώνετε τη συνολική τιµή των £138. Το κόστος της 
συναλλαγής που υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή είναι £23 και το 
κόστος της συναλλαγής που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή  είναι 
£40. 
 
Μπορείτε να υπολογίσετε το Φ.Π.Α. και τις φορολογητέες αξίες ως εξής : 
 
(α)  συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.                     £138 
 
(β)  κόστος συναλλαγής που υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή     £23 
 
(γ) κόστος συναλλαγής που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή     £40 
 
(δ)  Πολλαπλασιάστε το (γ) επί το κανονικό συντελεστή :  
 
 £40 Χ 10% = £4,00. 
 
Για να υπολογίσετε το κόστος της συναλλαγής που υπόκειται στο 
κανονικό συντελεστή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  :  
 
(ε)    Προσθέστε το (γ) και το (δ)     £40 + £4,00 = £44,00 
 
Για να υπολογισετε το συνολικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., και των δύο συναλλαγών  : 
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(στ) Προσθέστε το (β) και το (ε)   £23  + £44,00  = £67,00 
 
Για να υπολογίσετε την αναλογία της συναλλαγής που υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή προς το συνολικό κόστος  : 
 
(ζ) ∆ιαιρέστε το (ε) δια του (στ)            £44,00 / £67,00 = 0,6567 
 
Για να υπολογίσετε το ποσό της τιµής της συναλλαγής που υπόκειται 
στον κανονικό συντελεστή που περιλαµβάνεται στη συνολική τιµή   
 
(η)  Πολλαπλασιάστε το (ζ) µε το (α)     0,6567 Χ  £138  =  £90,63 
 
Εποµένως £90,63 είναι η τιµή της συναλλαγής που υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Για να υπολογίσετε το Φ.Π.Α. που συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το ποσό  : 
 
(θ)  Πολλαπλασιάστε το (η) µε το κλάσµα του Φ.Π.Α.  
 
   £90,63  Χ  1/11  =  £8,24 
 
Για να υπολογίσετε τη φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται 
στο θετικό συντελεστή  : 
 
(ι)  Αφαιρέστε το (θ) από το (η) £90,63 - £8,24 =  £82,39 
 
 
Για να υπολογίσετε τη φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται 
στο µηδενικό συντελεστή  : 
 
(ια)  Αφαιρέστε το (η) από το (α)     £138  -  £90,63  =  £47,37 
 
Ετσι η τιµή των  £138 επιµερίζεται ως εξής  : 
 
• Αξία της συναλλαγής του κανονικού συντελεστή          £82,39  
 
• Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής του κανονικού συντελεστή  £8,24  
 
• Αξία της συναλλαγής του µηδενικού συντελεστή          £47,37  

    ---------------
  

Συνολική αξία συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.      £138,00 
 
 
 
Παράδειγµα (ii)  :  Τιµή που δεν περιλαµβάνει το φόρο  
 
Για τους σκοπούς του παραδείγµατος αυτού τα δεδοµένα είναι τα ίδια 
που περιγράφονται στο παράδειγµα (i) εκτός από το ότι υπολογίζετε το 
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Φ.Π.Α. µε βάση τη τιµή πώλησης £126 (χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο 
Φ.Π.Α.). Ο Φ.Π.Α. και οι φορολογητέες αξίες εποµένως, υπολογίζονται 
ως ακολούθως  : 
 
(α)  συνολική τιµή (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)             £126 
 
(β)  κόστος συναλλαγής που υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή    £23  
 
(γ) κόστος συναλλαγής που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή    £40 
 
 
Για να υπολογίσετε το κόστος και των δύο συναλλαγών  :  
 
(δ)    Προσθέστε το (β) και το (γ)     £23 + £40 = £63 
 
Για να υπολογισετε την αναλογία του συνολικού κόστους της συναλλαγής 
που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή  : 
 
(ε) ∆ιαιρέστε το (γ) δια του (δ)            £40 / £63 =  Ο,6349 
 
Για να υπολογίσετε το ποσό της τιµής που αναλογεί στη συναλλαγή που 
υπόκειται στον κανονικό συντελεστή :   
 
(στ)  Πολλαπλασιάστε το (ε) επί το (α)     0,6349  Χ  £126  =  £80 
 
Αυτή είναι η φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 
 
Για να υπολογίσετε το Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής που υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή : 
 
(ζ)  Πολλαπλασιάστε το (στ) επί τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.  
 
   £80   Χ  10%  =  £8,00 
 
Για να υπολογίσετε τη φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται 
στο µηδενικό συντελεστή  : 
 
(η)  Αφαιρέστε το (στ) από το (α) £126  - £80 =  £46 
 
 
Μεθοδος 1(β)  : Επιµερισµός που βασίζεται στο κόστος της µιάς 
συναλλαγής µόνο 
 
Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείτε µια παράδοση αγαθών  που υπόκειται 
στο µηδενικό συντελεστή και µια παροχή υπηρεσιών που υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή  και χρεώνετε τη συνολική τιµή των £142. Η 
παράδοση στο µηδενικό συντελεστή αφορά αγαθά που σας κόστισαν 
£26, ενώ η παροχή υπηρεσιών που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή  
αφορά υπηρεσίες των οποίων δεν µπορείτε να καθορίσετε το κόστος. 



 135 

 
Μπορείτε να υπολογισετε το Φ.Π.Α. και τις φορολογητέες αξίες ως εξής : 
 
(α)  συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.                     £142  
 
(β)  κόστος συναλλαγής που υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή    £26 
 
Για να υπολογίσετε την αξία της συναλλαγής που υπόκειται στο µηδενικό 
συντελεστή   :  
 
(γ)    Προσθέστε το ποσό του περιθωρίου στο (β)     
 
£26 + (ας πούµε) 50%  =  £39  
 
Το πραγµατικό περιθώριο µεταξύ κόστους και αξίας που εφαρµόζετε 
εξαρτάται από τις ειδικές περιστάσεις, αλλά πρέπει να είναι δίκαιο και 
λογικό ποσοστό, και να συνάδει µε τα περιθώρια κέρδους που 
πραγµατικά πετυχαίνετε στην επιχείρησή σας. 
 
Για να υπολογίσετε το ποσό της ολικής τιµής που σχετίζεται µε την 
παροχή κανονικού συντελεστή : 
 
(δ)  Αφαιρέστε το (γ) από το (α)   £142 - £39 = £103  
 
Για να υπολογίσετε το Φ.Π.Α. που συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το ποσό : 
 
(ε) Πολλαπλασιάστε το (δ) µε το κλάσµα του Φ.Π.Α. (για συντελεστή 
10%)  

 
£103  Χ  1/11  =  £9,36 

 
Για να υπολογίσετε τη φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται 
στο θετικό συντελεστή  : 
 
(στ)  Αφαιρέστε το (ε) από το (δ)      £103 - £9,36  =  £93,64 
 
Ετσι η τιµή των £142  επιµερίζεται ως εξής  : 
 
• Αξία της συναλλαγής του κανονικού συντελεστή          £93,64  
 
• Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής του κανονικού συντελεστή £9,36 
 
• Αξία της συναλλαγής του µηδενικού συντελεστή          £39,00 

    ---------------
  

Συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.      £142,00 
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Μέθοδος 2 : Επιµερισµός που βασίζεται στις αξίες στην ελεύθερη   
αγορά 

 
Υποθέτουµε ότι πραγµατοποιείτε µια συναλλαγή που υπόκειται στο 
µηδενικό συντελεστή και µια συναλλαγή που υπόκειται στον κανονικό 
συντελεστή και χρεώνετε τη συνολική τιµή των £200. Κανονικά, ο 
πελάτης σας θα πρέπει να πληρώσει £50 για τη συναλλαγή που 
υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή και £200 (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.) για την συναλλαγή που υπόκειται στον κανονικό συντελεστή. 
Μπορείτε να υπολογίσετε τις φορολογητέες αξίες και τον οφειλόµενο 
φόρο ως εξής  : 
 
(α)  Συνολική τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)         £200 
 
(β)  Συνηθισµένη τιµή για τη συναλλαγή που υπόκειται στο    £50 
       µηδενικό συντελεστή 
 
(γ)  Συνηθισµένη τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
       για τη συναλλαγή που υπόκειται στο θετικό συντελεστή £200  
 
Για να υπολογίσετε τη συνηθισµένη τιµή και για τις δύο συναλλαγές 
 
(δ)  Προσθέστε το (β) και το (γ)                     £50 + £200 =  £250  
 
Για να υπολογίσετε την αναλογία της συναλλαγής που υπόκειται στον 
κανονικό συντελεστή προς τη συνολική συνηθισµένη τιµή  : 
 
(ε)  ∆ιαιρέστε το (γ) δια του (δ)                      £200  /  £250  =  0,8 
 
Για να υπολογίσετε την τιµή που αναλογεί στη συναλλαγή που υπόκειται 
στον κανονικό συντελεστή  : 
 
(στ)  Πολλαπλασιάστε το (α) επί το (ε)      £200  Χ 0,8  =  £160 
 
Αυτή είναι η τιµή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., της συναλλαγής που 
υπόκειται στον κανονικό συντελεστή. 
 
Για να υπολογίσετε το Φ.Π.Α. που περιλαµβάνεται σε αυτό το ποσό : 
 
(ζ)  Πολλαπλασιάστε το (στ) µε το κλάσµα του Φ.Π.Α. 
 

£160 Χ 1/11 = £14,55  
 

Για να υπολογίσετε τη φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται 
στον κανονικό συντελεστή  :  
 
(η)  Αφαιρέστε το (ζ) από το (στ)         £160  - £14,55  = £145,45 
 
Για να υπολογίσετε τη φορολογητέα αξία της συναλλαγής που υπόκειται 
στο µηδενικό συντελεστή : 
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(θ)  Αφαιρέστε το (στ) από το (α)        £200  - £160 = £40  
Ετσι η τιµή των £200  επιµερίζεται ως εξής  : 
 
• Αξία της συναλλαγής του κανονικού συντελεστή          £145,45  
 
• Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής του κανονικού συντελεστή £14,55 
 
• Αξία της συναλλαγής του µηδενικού συντελεστή          £40,00  

    ---------------
  

Συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.      £200,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 
1. Εκχώρηση και παραχώρηση δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, προνοµίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εµπορικών 
σηµάτων και παροµοίων δικαιωµάτων. 

 
2. ∆ιαφηµιστικές υπηρεσίες. 
 
3. Υπηρεσίες συµβούλων, µηχανικών, γραφείων µελετών, 

δικηγόρων, λογιστών και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες· 
επεξεργασία στοιχείων και παροχή πληροφοριών. 
Εξαιρούνται από αυτή την παράγραφο οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες που σχετίζονται µε ακίνητη ιδιοκτησία. 

 
4. Ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για µη άσκηση, ολική 

ή µερική, οποιασδήποτε επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή 
οποιωνδήποτε δικαιωµάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πιο πάνω. 

 
5. Τραπεζικές, χρηµατοδοτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 

(περιλαµβανοµένης της αντασφάλισης, αλλά εξαιρουµένης 
της µίσθωσης χρηµατοθυρίδων). 

 
6. ∆ιάθεση προσωπικού. 
 
7. Η µίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουµένων των 

µεταφορικών µέσων. 
 
8. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες που 

σχετίζονται µε τη µετάδοση, εκποµπή ή λήψη σηµάτων, 
κειµένων, εικόνων ή πληροφοριών κάθε είδους, µε 
ενσύρµατα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά ή µε άλλα 
ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα, περιλαµβανοµένης της 
εκχώρησης ή παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης 
διευκολύνσεων για τέτοια µετάδοση, εκποµπή ή λήψη. 

 
9. Υπηρεσίες αντιπροσώπων, τις οποίες παρέχουν στον  

αντιπροσωπευόµενο όταν εξασφαλίζουν για λογαριασµό 
του οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις 
Παραγράφους 1-8 του παρόντος παραρτήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Το Παράρτηµα αυτό επεξηγεί τον επιµερισµό του φόρου εισροών όταν 
αγαθά χρησιµοποιούνται µόνο µερικώς για επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
 
1. Ανάγκη για επιµερισµό  
 
∆εν µπορείτε να θεωρήσετε το Φ.Π.Α. που σας επιβλήθηκε σε µια 
συναλλαγή ως φόρο εισροών εκτός αν η συναλλαγή αυτή χρησιµοποιείται 
ή θα χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της επιχείρησής σας. Αν 
αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες (που δεν αποτελούν κεφαλαιουχικά 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας) τόσο για επιχειρηµατικούς 
σκοπούς όσο και για µη επιχειρηµατικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιωτικών) γενικά µπορείτε να θεωρήσετε 
µόνο µέρος του Φ.Π.Α που σας επιβλήθηκε ως φόρο εισροών.  
 
Όµως αν πρόκειται για αγαθά, τα οποία αγοράζετε για να αποτελέσουν 
κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, και πρόκειται έστω 
και µερικώς να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της επιχείρησής σας, 
τότε µπορείτε να θεωρήσετε ολόκληρο το Φ.Π.Α. που σας επιβλήθηκε ως 
φόρο εισροών. Πρέπει όµως να θυµάστε ότι κάθε φορά που τα 
κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σας 
χρησιµοποιούνται, είτε από εσάς είτε από άλλους, για σκοπούς άλλους 
από αυτούς της επιχείρησής σας πρέπει να αποδίδετε φόρο εκροών για 
αυτή τη χρήση.  
 
2. Ιδιωτική χρήση  
 
Όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες (που δεν αποτελούν κεφαλαιουχικά 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας) αγοράζονται τόσο για 
επιχειρηµατική όσο και για ιδιωτική χρήση πρέπει πρώτα να αποφασίσετε 
το ποσοστό της επιχειρηµατικής χρήσης. Μετά, µπορείτε να υπολογίσετε 
το ποσοστό του Φ.Π.Α. που µπορείτε να θεωρήσετε ως φόρο εισροών. 
Για παράδειγµα, αν ο Φ.Π.Α. επί ενός αγαθού είναι £100 και µόνο το ένα 
τέταρτο της χρήσης του είναι για επιχειρηµατικούς σκοπούς ο φόρος 
εισροών θα είναι  : 
 
  £100  Χ 1/4  = £25 
 
3. Μη επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
 
Αν χρησιµοποιείται αγαθά ή υπηρεσίες µερικώς για µη επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, για παράδειγµα αν ο οργανισµός σας είναι 
φιλανθρωπικής φύσης δηλ. πραγµατοποιεί συναλλαγές εκτός 
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αντικειµένου του φόρου, δεν µπορείτε να θεωρήσετε όλο το Φ.Π.Α. που  
πληρώνετε ως φόρο εισροών. 
 
Αν είναι δυνατόν, πρέπει πάντοτε να συσχετίζετε το Φ.Π.Α που 
επιβαρύνει τέτοιες αγορές, που αφορούν επιχειρηµατική και µη 
επιχειρηµατική χρήση. Μπορείτε να επιµερίσετε εκείνο το µέρος που δεν 
µπορεί να συσχετιστεί άµεσα µε κάποια χρήση. 
 
Αυτό σηµαίνει ότι : 
 
• δεν µπορείτε να διεκδικήσετε οποιοδήποτε Φ.Π.Α. που σας 

επιβλήθηκε για αγορές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για µη 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά 

• µπορείτε να διεκδικήσετε όλο το Φ.Π.Α. που σας επιβλήθηκε για τις 
αγορές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηµατικούς 
σκοπούς, και  

• πρέπει να επιµερίσετε το Φ.Π.Α. που σας επιβλήθηκε για τις αγορές 
που χρησιµοποιούνται τόσο για επιχειρηµατικούς όσο και για µη 
επιχειρηµατικούς σκοπούς. 

 
Υπενθυµίζεται ότι αν τα αγαθά αγοράζονται για να αποτελέσουν 
κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, και έστω και µερικώς θα 
χρησιµοποιηθούν για επιχειρηµατικούς σκοπούς, µπορείτε να θεωρήσετε 
ως φόρο εισροών ολόκληρο το φόρο που σας επιβλήθηκε, και βεβαίως 
να αποδίδετε φόρο εκροών κάθε φορά που τα αγαθά χρησιµοποιούνται 
για µη επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
 
∆εν υπάρχει ειδική µέθοδος επιµερισµού αλλά οι υπολογισµοί σας πρέπει 
να είναι λογικοί και δίκαιοι, και πρέπει να είστε σε θέση να τους 
δικαιολογήσετε. Το πιο κάτω παράδειγµα σας παρουσιάζει απλώς ένα 
τρόπο επιµερισµού του Φ.Π.Α., χρησιµοποιώντας ως βάση επιµερισµού 
το εισόδηµα σας. Μπορείτε να το χρησιµοποιήσετε αν είναι αδύνατο να 
συσχετίσετε άµεσα οποιαδήποτε από τις εµπλεκόµενες συναλλαγές µε 
κάποια χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί όταν, µετά που έχετε 
συσχετίσει άµεσα ορισµένες συναλλαγές µε επιχειρηµατικές ή µη 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, υπάρχουν και άλλες εναποµένουσες 
συναλλαγές που χρησιµοποιούνται τόσο για επιχειρηµατικούς σκοπούς 
όσο και για µη επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
 
Πρέπει να εξαιρέσετε από τον υπολογισµό   : 
 
• το Φ.Π.Α. για τις αγορές που θα χρησιµοποιηθούν εξ ολοκλήρου είτε 

για επιχειρηµατικούς είτε για µη επιχειρηµατικούς σκοπούς, και να το 
χειριστείτε όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, και  

• τις αγορές για τις οποίες δεν δικαιούστε καθόλου να διεκδικήσετε 
φόρο εισροών 
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Παράδειγµα  
 
Υποθέτουµε ότι πληρώνετε £1000 Φ.Π.Α. για αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών (που δεν αποτελούν κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησής σας) που χρησιµοποιούνται τόσο για επιχειρηµατικούς όσο 
και για µη επιχειρηµατικούς σκοπούς. Το εισόδηµα σας από 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (φορολογητέες και εξαιρούµενες 
συναλλαγές) συµποσούται σε £20.000 το χρόνο. Το συνολικό σας 
εισόδηµα από όλες τις πηγές συµπεριλαµβανοµένων και των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σας, συµποσούνται σε £50.000 το 
χρόνο. Μπορείτε να υπολογίσετε το φόρο εισροών σας ως εξής : 
 
(α) Συνολικός Φ.Π.Α. που πληρώθηκε                                       £1.000   
 
(β) Εισόδηµα από επιχειρηµατικές δραστηριότητες    £20.000  
 
(γ) Συνολικό εισόδηµα                                                               £50.000  
 
Για να υπολογίσετε την αναλογία που αφορά το επιχειρηµατικό εισόδηµα: 
 
(δ) ∆ιαιρέστε το (β) δια του (γ)     £20.000  / £50.000   =  0,4 
 
Για να υπολογίσετε πόσο από το Φ.Π.Α. που έχετε πληρώσει µπορείτε να 
το θεωρήσετε ως φόρο εισροών : 
 
(ε) Πολλαπλασιάστε το (α) επί το (δ)            £1.000  Χ  0,4  = £400  
 
Αυτός είναι ο προσωρινός φόρος εισροών σας. 
 
Στο τέλος της κάθε φορολογικής περιόδου µπορείτε να διεκδικήσετε 
προσωρινά το φόρο εισροών σύµφωνα µε τους συνηθισµένους κανόνες. 
Στο τέλος κάθε φορολογικού έτους θα πρέπει να προβείτε σε 
αναπροσαρµογή διενεργώντας τον ίδιο υπολογισµό µε τη χρήση των 
συνολικών στοιχείων για ολόκληρο το έτος. 
 
Θα πρέπει να θυµάστε ότι δεν είστε υπόχρεοι να χρησιµοποιείτε τη 
µέθοδο αυτή. Αν δεν τη θεωρείτε κατάλληλη για την επιχείρησή σας, τότε 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποια άλλη µέθοδο, η οποία όµως θα 
πρέπει να δίνει δίκαιο και λογικό αποτέλεσµα, και αφού προηγουµένως 
πάρετε τη σχετική έγκριση του αρµόδιου Επαρχιακού Γραφείου Φ.Π.Α. 
Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιείτε, ο φόρος εισροών 
διεκδικείται µόνο προσωρινά στο τέλος της κάθε φορολογικής περιόδου. 
Στο τέλος κάθε φορολογικού έτους θα πρέπει να κάνετε την 
αναπροσαρµογή που επεξηγήθηκε πιο πάνω. 
 
Όλες οι µέθοδοι επιµερισµού υπόκεινται σε επανεξέταση για να 
διαπιστώνεται ότι το ποσό που θεωρείται ως φόρος εισροών είναι δίκαιο 
και λογικό. 
 



 142 

Αν είστε µερικώς εξαιρούµενο πρόσωπο τότε θα πρέπει να υπολογίσετε 
το ποσό του Φ.Π.Α. που µπορείτε να θεωρήσετε ως φόρο εισροών πρίν 
να προβείτε σε οποιοδήποτε επιµερισµό λόγω της µερικής σας 
εξαιρεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


