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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 102
Όλους τους λειτουργούς
Παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που είναι επισκέπτης από το
εξωτερικό και υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή
Λόγω της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των
όρων που τίθενται στη Γνωστοποίηση Κ∆Π 11/2002 και σχετίζονται µε το πιο
πάνω θέµα. Ως εκ τούτου από 2/12/05 αποσύρεται η Γνωστοποίηση Κ∆Π
11/2002 και αντικαθίσταται µε την Γνωστοποίηση Κ∆Π 555/2005.
Με την Γνωστοποίηση Κ∆Π 555/2005 έχουν επέλθει οι πιο κάτω αλλαγές
στους όρους εφαρµογής του Σχεδίου Λιανικής Εξαγωγής Αγαθών:
1. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της Γνωστοποίησης Κ∆Π 555/2005
δικαιούχα πρόσωπα για χρήση του Σχεδίου Λιανικής Εξαγωγής Αγαθών
είναι οι επισκέπτες από το εξωτερικό οι οποίοι είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή
ταυτότητας ή άλλου επίσηµου εγγράφου του κράτους όπου είναι
εγκατεστηµένοι και το οποίο δεικνύει ότι δεν είναι εγκατεστηµένοι σε
κράτος µέλος.
2. Με βάση την παράγραφο 2 της εν λόγω Γνωστοποίησης, «Επισκέπτης από
το εξωτερικό είναι πρόσωπο το οποίο δεν διέµενε εντός των κρατών µελών
για περισσότερο από 365 ηµέρες τα δύο τελευταία έτη που προηγούνται
της ηµεροµηνίας που αγόρασε τα αγαθά».
3. Το ανώτατο όριο αξίας αγοράς αγαθών των £10.000 ανά άτοµο έχει
καταργηθεί ενώ παρέµεινε το κατώτατο όριο αξίας αγοράς αγαθών των
£100 ανά άτοµο.
4. Έχει καταργηθεί επίσης ο περιορισµός για επιστροφή ΦΠΑ σε µετρητά για
ποσά µέχρι £1.000. Ως εκ τούτου τώρα υπάρχει η δυνατότητα για
επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ΦΠΑ σε µετρητά.
5. Το ποσό της εγγύησης που έχει καθοριστεί ως όρος για να δικαιούται
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από τον Έφορο να επιστρέφει ΦΠΑ σε µετρητά
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έχει µειωθεί στις £20.000 αντί του ποσού των £50.000 που απαιτείτο
παλαιότερα.

(Κ. Χριστοφόρου)
για Έφορο ΦΠΑ
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