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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 60
Όλους του λειτουργούς,
Ποσά εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα και τιµή µετατροπής συναλλάγµατος
(άρθρο 23(15) Ν.246/90)
Σύµφωνα µε το άρθρο 23(15) του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου (Ν.246/90),
όταν οποιοδήποτε ποσό σχετικό µε τον καθορισµό της αξίας είναι εκφρασµένο σε ξένο
νόµισµα, αυτό θα µετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόµου, και σχετικά µε την παράδοση αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών το χρονικό σηµείο για τον καθορισµό της αξίας και της τιµής
συναλλάγµατος είναι ο χρόνος της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής των
υπηρεσιών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 159(3) του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόµο 82 του
1967 (Ν.82/67), οσάκις δια τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας είναι αναγκαία η
µετατροπή νοµίσµατος, η χρησιµοποιηθησοµένη ισοτιµία µετατροπής θα είναι εκείνη η
οποία ισχύει την στιγµή της καταθέσεως της διασαφήσεως προς εσωτερική κατανάλωση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου (GATT), όταν είναι
αναγκαία η µετατροπή ενός νοµίσµατος για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας, η
τιµή συναλλάγµατος που χρησιµοποιείται είναι η τιµή η οποία έχει δηµοσιευθεί από τις
αρµόδιες αρχές της ενδιαφερόµενης χώρας εισαγωγής και αντιπροσωπεύει, κατά τρόπο
όσο το δυνατόν ακριβέστερο, για κάθε περίοδο που καλύπτεται από µια τέτοια
δηµοσίευση, την τρέχουσα αξία του νοµίσµατος αυτού στις εµπορικές συναλλαγές,
εκφραζοµένη στο νόµισµα της χώρας εισαγωγής.
Με βάση τις διατάξεις του Συντάγµατος (αριθµός 119.1) και του περί Κεντρικής Τραπέζης
της Κύπρου Νόµο (48/63) (άρθρα 21, 29-35), την αποκλειστική αρµοδιότητα για τον
καθορισµό και τη δηµοσίευση της τιµής συναλλάγµατος την έχει η Κεντρική Τράπεζα.
Γνωµάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας σηµειώνει ότι ως τιµή
συναλλάγµατος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τιµή η οποία έχει καθοριστεί από την
Κεντρική Τράπεζα.
Με βάση τα πιο πάνω για τους σκοπούς του άρθρου 23(15) του Ν.246/90 ως τιµή
συναλλάγµατος θα λαµβάνεται υπόψη αυτή η οποία καθορίζεται από την Κεντρική
Τράπεζα.
(Κ.Σταύρου)
για Έφορο Φ.Π.Α.
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