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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 83
Όλους τους λειτουργούς
Παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που είναι επισκέπτης από το εξωτερικό και υπόκεινται στο µηδενικό
συντελεστή
η

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 88 των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισµών που πρόκειται να τεθούν σε εφαρµογή από 1
Μαΐου 2004, ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, η παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που είναι
επισκέπτης από µη κράτος µέλος υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή, τηρουµένων όρων που µπορεί να επιβάλει ο
Έφορος, όταν αυτά εξάγονται σε τόπο εκτός των Κρατών µελών.
η

Κατ’επέκταση από την 1 Μαΐου 2004, οι αγορές αγαθών που πραγµατοποιούν στη ∆ηµοκρατία επισκέπτες από
άλλα κράτη µέλη, επιβαρύνονται µε ΦΠΑ και δεν υπόκεινται στον µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ (µε τη µέθοδο της
επιστροφής του ΦΠΑ).
Οι επισκέπτες που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη και πρόκειται να αναχωρήσουν από τη ∆ηµοκρατία κατά την
η
1 Μαΐου 2004 ή µεταγενέστερα, µε προορισµό άλλο κράτος µέλος, δεν µπορούν να ζητήσουν επιστροφή του ΦΠΑ
που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών που διενήργησαν κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στη ∆ηµοκρατία έστω και
η
αν αυτές πραγµατοποιήθηκαν πριν την 1 Μαΐου 2004.
Ως εκ τούτου, οι αρµόδιοι τελωνειακοί λειτουργοί στα αεροδρόµια και λιµάνια της ∆ηµοκρατίας από τις 12:00 τα
ης
µεσάνυχτα της 30 Απριλίου 2004 δεν θα πιστοποιούν οποιαδήποτε τιµολόγια αγοράς αγαθών παρουσιάζονται για
πιστοποίηση από τα πιο πάνω πρόσωπα.
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης τιµολογίων λιανικής εξαγωγής αγαθών θα συνεχίσει να ισχύει για αγαθά
που αγοράζουν επισκέπτες από µη κράτη µέλη και τα οποία θα εξαχθούν σε µη κράτη µέλη.
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