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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ 
 

 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Ι.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΠΑ 
 
1.  Τι είναι ΦΠΑ; 
 
2. Τι είναι οι φορολογητέες συναλλαγές και ποιοι οι συντελεστές του ΦΠΑ; 
 
3. Τι είναι οι εξαιρούµενες συναλλαγές; 
 
4. Πώς λειτουργεί ο ΦΠΑ; 
 
5. Ποιος οφείλει να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ; 
 
6. Οφείλω να εγγραφώ αν εργάζοµαι ή ζω στο εξωτερικό; 
 
7. Τι γίνεται στην περίπτωση που είχα εγγραφεί στο ΦΠΑ προηγουµένως; 
 
8. Πώς θα διαπιστώσω αν είµαι υπόχρεος να εγγραφώ στο Μητρώο ΦΠΑ; 
 
9. Ποιο ήταν το προηγούµενο όριο εγγραφής; 
 
10. Τι γίνεται στην περίπτωση που αναλαµβάνω την επιχείρηση από κάποιο  
 άλλο πρόσωπο; 
 
11. Υποχρεούµαι να εγγραφώ αν έχω φτάσει το όριο εγγραφής αλλά ο 

κύκλος εργασιών της επιχείρησης αναµένεται να µειωθεί; 
 
12. Μπορώ να εγγραφώ αν ο κύκλος εργασιών µου είναι κάτω από το όριο 
 εγγραφής; 
 
13. Μπορώ να εγγραφώ πριν ακόµα πραγµατοποιήσω φορολογητέες 

συναλλαγές; 
 
14. Πώς εγγράφοµαι; 
 
15. Πότε λαµβάνω τον αριθµό εγγραφής µου; 
 
16. Τι γίνεται µε το ΦΠΑ που πληρώνω πριν την εγγραφή µου; 
 
17. Πότε αρχίζω να επιβάλλω ΦΠΑ; 
 
18. Ποια αρχεία οφείλω να τηρώ; 
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19. Τι γίνεται µε τις φορολογικές µου δηλώσεις; 
 
20. Πίνακας για έλεγχο του κύκλου εργασιών 
V.  
VI. ΙΙ.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΠΑ :  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΕ   
VII.      ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
1. Γενικά 
 
2. Προϋποθέσεις 
 
3. Έγκριση 
 
4. Συντονιστικό Γραφείο ΦΠΑ 
 
5. Πώς υποβάλλεται αίτηση; 
 
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
1. Εισαγωγή 
 
2. Για ποιους λόγους απαιτείται η σχετική νοµοθεσία; 
 
3. Η σχετική νοµοθεσία 
 
4. Πώς εφαρµόζονται τα σχετικά µέτρα; 
 
5. Τι θεωρεί η Υπηρεσία ΦΠΑ τεχνητό διαχωρισµό επιχειρηµατικών  
         δραστηριοτήτων; 
 
6. Ποια είναι η έννοια των όρων χρηµατοδοτικοί, οικονοµικοί και 

οργανωτικοί δεσµοί; 
 
7. Πώς εφαρµόζεται το µέτρο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις; 
 
8. Συµβουλές σε προτεινόµενο διαχωρισµό επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων 
 
9. Αρµοδιότητα για την έκδοση οδηγιών 
 
VIII. ΙV.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ  
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Ι.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΠΑ 
 
1.  Τι είναι ΦΠΑ; 
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ο φόρος που οι επιχειρήσεις 
επιβάλλουν όταν παραδίδουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο 
εσωτερικό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
Ο φόρος επιβάλλεται επίσης επί αγαθών και επί ορισµένων υπηρεσιών που 
εισάγονται από το εξωτερικό. 
 
Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσα 
στα πλαίσια επιχείρησης: 
 

(α)  Πώληση καινούριων ή µεταχειρισµένων αγαθών, περιλαµβανοµένης 
και της ενοικιαγοράς. 

 
(β)  Eκµίσθωση αγαθών. 
 
(γ)  Αποθέµατα της επιχείρησης που χρησιµοποιούνται για ιδιωτικούς 

σκοπούς. 
 
(δ)  Παροχή υπηρεσιών, για παράδειγµα, κοµµωτικής, διακόσµησης κ.ο.κ.. 
 
(ε)   ∆ικαίωµα εισόδου σε ακίνητη ιδιοκτησία. 
 
(στ) ∆ιενέργεια συναλλαγών µέσω αντιπροσώπων. 
 
(ζ) Παροχή υπηρεσιών υπεργολάβων. 
 

2. Τι είναι οι φορολογητέες συναλλαγές και ποιοι οι συντελεστές του   
ΦΠΑ; 

 
Υπάρχουν τρεις συντελεστές του ΦΠΑ: 
 
    (α)  Κανονικός συντελεστής: 10% - στις περισσότερες συναλλαγές 

 
(β)  Μειωµένος  συντελεστής : 5% - σε ορισµένες συναλλαγές που 

απαριθµούνται στο Πέµπτο Παράρτηµα του περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας Νόµου του 2000.  Μερικά παραδείγµατα είναι: 

 
 (ι)  υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες υπηρεσίες επισιτισµού, αλλά  
       εξαιρουµένης της διάθεσης οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας  
       και κρασιού. 
 
(ιι)  διαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και παρόµοιους 
      χώρους. 
 

 (γ) Μηδενικός συντελεστής : 0% - στις συναλλαγές αυτές,  οι οποίες 
απαριθµούνται στο Έκτο Παράρτηµα του περί Φόρου Προστιθέµενης 
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Αξίας Νόµου του 2000, δεν επιβάλλεται φόρος.  Μερικά παραδείγµατα 
είναι: βιβλία, εφηµερίδες, φάρµακα, είδη παιδικής ένδυσης και 
υπόδησης, παράδοση τροφίµων εξαιρουµένων των παραδόσεων που 
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισµού. 

 
Οι παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπόκεινται στο 
συντελεστή 10% ή 5% ή 0% καλούνται "φορολογητέες συναλλαγές".  Οφείλετε 
να επιβάλλετε ΦΠΑ στις φορολογητέες συναλλαγές σας από την ηµεροµηνία 
που έχετε την υποχρέωση να είστε εγγεγραµµένοι.  Η αξία αυτών των 
συναλλαγών καλείται "ο φορολογητέος κύκλος εργασιών" σας. 
 
3. Τι είναι οι εξαιρούµενες συναλλαγές; 
 
Εξαιρούµενες συναλλαγές είναι επιχειρηµατικές συναλλαγές που δεν 
επιβαρύνονται µε ΦΠΑ ούτε µε οποιοδήποτε θετικό συντελεστή ούτε µε το 
µηδενικό συντελεστή. Οι εξαιρούµενες συναλλαγές δεν αποτελούν µέρος του 
φορολογητέου κύκλου εργασιών σας και απαριθµούνται στο Έβδοµο 
Παράρτηµα του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου του 2000. 
 
 Αν οι µόνες συναλλαγές που πραγµατοποιείτε είναι "εξαιρούµενες 
συναλλαγές" δεν έχετε το δικαίωµα να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ. 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος για σκοπούς ΦΠΑ και πραγµατοποιείτε και ορισµένες 
"εξαιρούµενες συναλλαγές", πιθανόν να µην έχετε δικαίωµα έκπτωσης  
ολόκληρου του ποσού του φόρου εισροών σας.  Φόρος εισροών είναι ο ΦΠΑ 
που καταβάλατε για έξοδα που πραγµατοποιείτε για την επιχείρησή σας. 
 
Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα "εξαιρούµενων συναλλαγών" - 
 

(α) Παράδοση ή µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας. 
 
(β) Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες. 
 
(γ) Παράδοση λαχείων, δελτίων προγνωστικών ιπποδροµιακών ή 

ποδοσφαιρικών αγώνων 
 
(δ) Χορήγηση ορισµένων πιστωτικών διευκολύνσεων. 
 
(ε) Παροχή ορισµένων µορφών εκπαίδευσης. 
 
(στ) Η παροχή ιατρικής περίθαλψης. 
 

4.  Πώς λειτουργεί ο ΦΠΑ; 
 
Αν ασκείτε επιχείρηση και "ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας", όχι απλώς 
το κέρδος σας, υπερβεί κάποιο όριο καθίστασθε "υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο".  Οφείλετε τότε να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ.  Θα βρείτε 
λεπτοµέρειες για το όριο εγγραφής στην παράγραφο 8. 
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Ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας είναι η αξία όλων των επιχειρηµατικών 
συναλλαγών σας που πραγµατοποιείτε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, οι οποίες 
φορολογούνται είτε µε οποιοδήποτε θετικό είτε µε το µηδενικό συντελεστή 
(αξία φορολογητέων συναλλαγών).  Εντούτοις, όταν αποφασίσετε κατά πόσο 
οφείλετε να εγγραφείτε ή όχι δεν πρέπει να υπολογίσετε στο φορολογητέο 
κύκλο εργασιών σας την αξία οποιωνδήποτε παραδόσεων αγαθών ή 
παροχών υπηρεσιών που αποτελούν κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης σας.  Επίσης δεν πρέπει να περιλάβετε την αξία οποιωνδήποτε 
"εξαιρούµενων συναλλαγών". 
 
Αν είστε εγγεγραµµένος ή οφείλετε να εγγραφείτε, πρέπει να αποδίδετε ΦΠΑ 
όταν παραδίδετε αγαθά ή παρέχετε υπηρεσίες που φορολογούνται µε θετικό 
συντελεστή.  Οι παραδόσεις ή παροχές είναι οι εκροές σας και ο φόρος που 
επιβάλλετε είναι ο φόρος εκροών σας.  Αν οι πελάτες σας είναι εγγεγραµµένοι 
για σκοπούς ΦΠΑ και οι συναλλαγές αφορούν τις επιχειρήσεις τους, οι 
αντίστοιχες παραδόσεις ή παροχές είναι οι εισροές τους και ο φόρος που τους 
επιβάλατε είναι ο φόρος εισροών τους.  Κατά τον ίδιο τρόπο, ο ΦΠΑ που σας 
επιβάλλουν άλλες επιχειρήσεις είναι ο φόρος εισροών σας. 
 
Όταν συµπληρώνετε τη φορολογική σας δήλωση, αφαιρείτε το φόρο εισροών 
σας από το φόρο εκροών σας και καταβάλλετε στο δηµόσιο ταµείο τη 
διαφορά.  Αν ο φόρος εισροών σας είναι µεγαλύτερος από το φόρο εκροών 
σας τότε το ποσό της διαφοράς συνήθως σας καταβάλλετε από την Υπηρεσία 
ΦΠΑ. 
 
Αν λαµβάνετε ορισµένες υπηρεσίες από το εξωτερικό, για παράδειγµα, 
υπηρεσίες διαφήµισης, επεξεργασίας στοιχείων, παροχής πληροφοριών ή 
υπηρεσίες συµβούλων, δικηγόρων, λογιστών ή άλλες παρόµοιες 
επαγγελµατικές υπηρεσίες, φορολογικά πρέπει να τις µεταχειρίζεστε ωσάν να 
τις παρέχετε εσείς και οφείλετε να τις περιλάβετε στην αξία του φορολογητέου 
κύκλου εργασιών σας.  Πλήρης κατάλογος των υπηρεσιών αυτών υπάρχει 
στο Τρίτο Παράρτηµα του περί ΦΠΑ Νόµου του 2000. 
 
5. Ποιος οφείλει να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ; 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε π.χ. ως - 
 

(α) αυτοεργοδοτούµενος· ή 
 
(β) συνεταιρισµός· ή 
 
(γ) εταιρεία περιορισµένης ευθύνης· ή 
 
(δ) λέσχη ή σωµατείο· ή 
 
(ε) ίδρυµα. 
 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ένα συγκρότηµα εταιρειών µπορεί να προβεί σε 
διευθετήσεις για ενιαία εγγραφή.  Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να 
βρείτε στο Ενηµερωτικό Έντυπο «Εγγραφή συγκροτηµάτων εταιρειών». 
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Εξάλλου µπορεί να επιτραπεί σε κάποιο νοµικό πρόσωπο να εγγράψει τα 
διάφορα τµήµατά του.    
 
6. Οφείλω να εγγραφώ αν εργάζοµαι ή ζω στο εξωτερικό; 
 
Πιθανόν να οφείλετε να εγγραφείτε αν ζείτε στη ∆ηµοκρατία αλλά εργάζεστε 
στο εξωτερικό λόγω των επαγγελµατικών σας υποχρεώσεων.   Αν έχετε την 
έδρα της επιχείρησής σας στην Κύπρο αλλά ζείτε στο εξωτερικό, πιθανόν και 
πάλι να οφείλετε να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ. 
 
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε αν έχετε την έδρα της επιχείρησής σας στην 
Κύπρο, αλλά παραδίδετε αγαθά ή παρέχετε υπηρεσίες στο εξωτερικό.  Σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το αρµόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ, για περισσότερες πληροφορίες.   Σχετικό είναι το 
Ενηµερωτικό Έντυπο «Εγγραφή στο ΦΠΑ: Μη εγκατεστηµένα στη 
∆ηµοκρατία υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα». 
 
7.   Τι γίνεται στην περίπτωση που είχα εγγραφεί στο Φ.Π.Α. 
       προηγουµένως; 
 
Όταν υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή, πρέπει να µας ενηµερώσετε αν είχατε 
εγγραφεί προηγουµένως ή αν έχετε κάποια άλλη επιχείρηση που είναι ήδη 
εγγεγραµµένη ή αν µας οφείλετε οποιοδήποτε ποσό ΦΠΑ. 
 
Σύµφωνα µε την περί ΦΠΑ νοµοθεσία, έχουµε εξουσία να απαιτήσουµε την 
κατάθεση εγγύησης, αν πιστεύουµε ότι θα υπάρξουν προβλήµατα στην 
είσπραξη του φόρου από σας. 
 
8. Πώς θα διαπιστώσω αν είµαι υπόχρεος να εγγραφώ στο Μητρώο     

ΦΠΑ; 
 
Συνήθως, θα πρέπει να υπολογίσετε την αξία των φορολογητέων 
συναλλαγών (βλ. παρ. 2) που έχετε πραγµατοποιήσει τους τελευταίους 
δώδεκα µήνες, εκτός αν πιστεύετε ότι οι φορολογητέες σας συναλλαγές θα 
είναι περισσότερες από 9.000 λίρες Κύπρου στις επόµενες 30 ηµέρες. 
 
Οφείλετε να εγγραφείτε αν - 
 

(α) στο τέλος οποιουδήποτε µήνα, η αξία των φορολογητέων συναλλαγών 
που έχετε πραγµατοποιήσει τους τελευταίους 12 µήνες υπερβαίνει τις 
9.000 λίρες Κύπρου· ή 

 
(β) σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο αναµένετε ότι η αξία των 

φορολογητέων σας συναλλαγών θα υπερβεί τις 9.000 λίρες Κύπρου 
στις επόµενες 30 ηµέρες. 

 
Οφείλετε να συµπληρώσετε το Έντυπο ΦΠΑ 101 (Αίτηση για εγγραφή) και να 
το υποβάλετε στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ -  
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♦ µέσα σε 30 ηµέρες από το τέλος του µήνα κατά τον οποίο οι φορολογητέες 
σας συναλλαγές έχουν υπερβεί τις 9.000 λίρες Κύπρου, ή 

 
♦ πριν το τέλος των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που αναµένετε ότι οι 

φορολογητέες συναλλαγές σας θα υπερβούν τις 9.000 λίρες Κύπρου στις 
επόµενες 30 ηµέρες. 

 
Η ηµεροµηνία της εγγραφής σας θα είναι διαφορετική αν οφείλετε να 
εγγραφείτε µε βάση το (α) αντί µε βάση το (β) πιο πάνω.  Με βάση το (α), η 
ηµεροµηνία που εγγράφεστε είναι από το τέλος του µήνα ύστερα από το µήνα 
κατά τον οποίο οι φορολογητέες συναλλαγές σας υπερέβησαν τις 9.000 λίρες 
Κύπρου.  Με βάση το (β) η ηµεροµηνία που εγγράφεστε θα είναι η 
ηµεροµηνία κατά την οποία διαπιστώσατε για πρώτη φορά ότι ο 
φορολογητέος κύκλος εργασιών σας θα υπερβεί τις 9.000 λίρες Κύπρου στις 
επόµενες 30 ηµέρες. 
 
Τα ακόλουθα παραδείγµατα πιθανόν να σας είναι χρήσιµα. 
 
Οι φορολογητέες συναλλαγές 
υπερέβησαν τις 9.000 λίρες 
Κύπρου στους τελευταίους 12 
µήνες από: 
 
31 Οκτωβρίου 

Πρέπει να υποβάλετε το 
Έντυπο Φ.Π.Α. 101 
µέχρι: 
 
 
30 Νοεµβρίου 

Η ηµεροµηνία εγγραφής 
σας είναι: 
 
 
 
1 ∆εκεµβρίου 

 
Ηµεροµηνία από την οποία 
αναµένετε ότι οι φορολογητέες 
σας συναλλαγές θα υπερβούν 
τις 9.000 λίρες Κύπρου στις 
επόµενες 30 ηµέρες 
 
 
20 Ιανουαρίου 

Πρέπει να υποβάλετε το 
Έντυπο Φ.Π.Α. 101 
µέχρι: 
 
 
 
 
19 Φεβρουαρίου 

Η ηµεροµηνία εγγραφής 
σας είναι: 
 
 
 
 
 
20 Ιανουαρίου 

 
Αν επιθυµείτε να εγγραφείτε από προηγούµενη ηµεροµηνία, τότε γράψετε την 
ηµεροµηνία από την οποία επιθυµείτε να εγγραφείτε στο δεύτερο µέρος της 
παραγράφου 11 του Εντύπου ΦΠΑ 101.  Αν συµφωνήσουµε να σας 
εγγράψουµε από προηγούµενη ηµεροµηνία, να θυµάστε ότι υποχρεούστε να 
αποδώσετε ΦΠΑ σε όλες τις φορολογητέες σας συναλλαγές από εκείνη την 
ηµέρα.  ∆εν µπορείτε αργότερα να ζητήσετε αλλαγή της ηµεροµηνίας. 
 
Είναι σηµαντικό να εντοπίσετε από την αρχή την ορθή ηµεροµηνία εγγραφής 
σας.  Αν αργότερα διαπιστώσετε ότι η ηµεροµηνία αυτή είναι ενωρίτερη από 
την ηµεροµηνία που έχετε δηλώσει στο Έντυπο ΦΠΑ 101, θα πρέπει να 
πληρώσετε το ΦΠΑ που αναλογεί στις φορολογητέες συναλλαγές που 
πραγµατοποιήσατε από αυτή την ενωρίτερη ηµεροµηνία.   
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9.  Ποιο ήταν το προηγούµενο όριο εγγραφής; 
 
Το όριο εγγραφής µε βάση τον περί Φ.Π.Α. Νόµο 246/90 είναι £12.000.   Ενώ 
µε βάση το νέο περί Φ.Π.Α. Νόµο 95(Ι)2000 µειώθηκε στις £9.000. 
 
10. Τι γίνεται στην περίπτωση που αναλαµβάνω την επιχείρηση από 

κάποιο άλλο πρόσωπο; 
 
Αν έχετε αναλάβει την επιχείρηση από κάποιο άλλο πρόσωπο, ως δρώσα 
οικονοµική µονάδα, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά το φορολογητέο 
κύκλο εργασιών για την περίοδο που η επιχείρηση βρισκόταν υπό τον έλεγχο 
του προηγούµενου ιδιοκτήτη για να αποφασίσετε κατά πόσο οφείλετε να 
εγγραφείτε, ανεξάρτητα αν ο προηγούµενος ιδιοκτήτης ήταν εγγεγραµµένος ή 
όχι.  Αν η επιχείρηση εµπορεύεται σε επίπεδο που υπερβαίνει το όριο 
εγγραφής, τότε θα πρέπει να εγγραφείτε στο ΦΠΑ.  Η ηµεροµηνία εγγραφής 
σας θα είναι η ηµεροµηνία που αναλαµβάνετε την επιχείρηση. 
 
11.  Υποχρεούµαι να εγγραφώ αν έχω φτάσει το όριο εγγραφής αλλά ο     

 κύκλος εργασιών της επιχείρησης αναµένεται να µειωθεί; 
 
Αν στο τέλος οποιουδήποτε µήνα ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας για 
τους προηγούµενους 12 µήνες έχει υπερβεί τις £9.000, αλλά µπορείτε να 
αποδείξετε ή να εξηγήσετε τους λόγους που δεν θα υπερβεί τις £8.000 τους 
επόµενους 12 µήνες, τότε δεν θα έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε στο 
Μητρώο ΦΠΑ.  Εξακολουθείτε να διατηρείτε την υποχρέωση σας να 
ενηµερώσετε το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ  ότι έχετε φθάσει το όριο 
για εγγραφή, µέσα σε 30 ηµέρες από το τέλος εκείνου του µήνα. 
 
Ακόµα και αν δεν έχετε υποχρέωση για εγγραφή στο συγκεκριµένο χρονικό 
σηµείο, να θυµάστε ότι πιθανόν να έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε στο 
µέλλον, αν ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας αυξηθεί. 
 
12.  Μπορώ να εγγραφώ αν ο κύκλος εργασιών µου είναι κάτω από το           
       όριο εγγραφής; 
 
Αν ο φορολογητέος κύκλος εργασιών σας είναι κάτω από το όριο εγγραφής, 
µπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εθελοντική εγγραφή ως δικαιούχο προς 
εγγραφή πρόσωπο.  Θα πρέπει να αποδείξετε ότι αυτό που πραγµατοποιείτε 
είναι άσκηση επιχείρησης για σκοπούς ΦΠΑ. 
 
Πριν εγγραφείτε θα πρέπει να εξετάσετε αν η εγγραφή σας θα είναι προς 
όφελός σας.  Από τη στιγµή που θα εγγραφείτε, οφείλετε να αποδίδετε φόρο 
εκροών σε όλες τις φορολογητέες συναλλαγές σας, αλλά µπορείτε επίσης να 
εκπίπτετε οποιοδήποτε φόρο εισροών που αποδίδεται σε εκείνες τις 
φορολογητέες συναλλαγές.  Πρέπει επίσης να υποβάλλετε σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα φορολογικές δηλώσεις και να τηρείτε τα αρχεία που 
προβλέπονται από την περί ΦΠΑ νοµοθεσία. 
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13.   Μπορώ να εγγραφώ πριν ακόµα πραγµατοποιήσω φορολογητέες  
        συναλλαγές; 
 
Αν δεν πραγµατοποιείτε ακόµη φορολογητέες συναλλαγές, αλλά έχετε αρχίσει 
να ασκείτε επιχείρηση, µπορείτε να εγγραφείτε, µε την προϋπόθεση ότι 
προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες συναλλαγές στο µέλλον. 
 
Πρέπει να αποδείξετε ότι θα πραγµατοποιήσετε φορολογητέες συναλλαγές 
µέσα στα πλαίσια άσκησης της επιχείρησής σας.  Έτσι, όταν θα αποστείλετε 
το Έντυπο ΦΠΑ 101, θα πρέπει επίσης να αποστείλετε και γραπτά 
αποδεικτικά στοιχεία, που µπορεί να περιλαµβάνουν - 
 

(α)  λεπτοµέρειες των διευθετήσεων στις οποίες έχετε προβεί· 
 
(β)  αντίγραφα προτεινόµενων συµβολαίων· 
 
(γ)  άδειες οικοδοµής· 
 
(δ)  λεπτοµέρειες αγορών που έχετε πραγµατοποιήσει για τους σκοπούς 

της επιχείρησής σας· 
 
(ε)  αιτήσεις για δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. 
 

Πιθανόν να καθυστερήσει η ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησής σας αν δεν 
αποστείλετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι σκοπεύετε να 
πραγµατοποιήσετε φορολογητέες συναλλαγές. 
 
Αν η αίτησή σας γίνει αποδεκτή, θα µπορείτε να διεκδικήσετε τον εκπιπτόµενο 
φόρο εισροών για αγαθά ή υπηρεσίες χρησιµοποιείτε για την επιχείρησή σας. 
 
14.   Πώς εγγράφοµαι; 
 
Πρέπει να συµπληρώσετε το Έντυπο ΦΠΑ 101.  Αν είστε συνεταιρισµός, θα 
πρέπει επίσης να συµπληρώσετε το Έντυπο ΦΠΑ 102 (Έντυπο για εγγραφή 
συνεταιρισµού στο Μητρώο Φ.Π.Α.)  Τα δύο Έντυπα επισυνάπτονται. 
 
Πρέπει να υποβάλετε τα Έντυπα, µαζί µε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
πληροφορίες έχουµε ζητήσει, στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ. 
 
Μην καθυστερήσετε να αποστείλετε το Έντυπο κατάλληλα συµπληρωµένο.  
Αν δεν µας ενηµερώσετε ότι οφείλετε να εγγραφείτε, πιθανόν να 
υποχρεωθείτε να αποδώσετε φόρο που δεν έχετε εισπράξει και να 
πληρώσετε πρόσθετο φόρο ως επίσης και χρηµατική επιβάρυνση. 
 
15.  Πότε λαµβάνω τον αριθµό εγγραφής µου; 
 
Θα ενηµερωθείτε για την ηµεροµηνία εγγραφής σας µόλις διεκπεραιωθεί η 
εξέταση της αίτησής σας.  Θα λάβετε ειδοποίηση εγγραφής.  Η ειδοποίηση 
αυτή θα περιλαµβάνει τον αριθµό εγγραφής ΦΠΑ και την ηµεροµηνία 
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εγγραφής σας.  Μαζί µε την ειδοποίηση θα λάβετε και πιστοποιητικό 
εγγραφής µε όλες τις λεπτοµέρειες της εγγραφής σας. 
 
Θα λάβετε επίσης το Ενηµερωτικό Έντυπο "Γενικός Οδηγός για το ΦΠΑ", και 
πλήρη κατάλογο των εκδόσεων της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. για το ΦΠΑ.  ΄Ισως να 
διαπιστώσετε ότι είναι πιο βοηθητικό να διαβάσετε αυτά τα έντυπα πριν να 
χρησιµοποιήσετε το Γενικό Οδηγό για το ΦΠΑ.  Ο Γενικός Οδηγός εξηγεί µε 
λεπτοµέρεια όλους τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες που αφορούν το 
ΦΠΑ. 
 
16.   Τι γίνεται µε το ΦΠΑ που πληρώνω πριν την εγγραφή µου; 
 
Μπορείτε να εκπέσετε οποιοδήποτε ποσό ΦΠΑ έχετε επιβαρυνθεί επί αγαθών 
ή υπηρεσιών που χρησιµοποιείτε για την οργάνωση της επιχείρησής σας, 
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις.  Πρέπει να περιλάβετε αυτό το ποσό 
ΦΠΑ στην πρώτη φορολογική σας δήλωση.  Συνήθως, αυτός ο φόρος 
εισροών συνίσταται σε ΦΠΑ για αγαθά που έχετε αγοράσει για την επιχείρησή 
σας  σε διάστηµα τριών χρόνων πριν την ηµεροµηνία εγγραφής σας και τα 
οποία δεν έχετε ακόµη πωλήσει, καθώς επίσης και ΦΠΑ σε υπηρεσίες που 
έχετε λάβει όχι περισσότερο από έξι µήνες πριν την ηµεροµηνία εγγραφής 
σας. 
 
17. Πότε αρχίζω να επιβάλλω ΦΠΑ; 
 
Αν οφείλετε να εγγραφείτε, θα πρέπει να αρχίσετε να τηρείτε αρχεία και να 
επιβάλλετε ΦΠΑ στους πελάτες σας από την ηµεροµηνία που οφείλετε να 
εγγραφείτε. 
 
Μπορείτε να αρχίσετε να επιβάλλετε ΦΠΑ πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της εγγραφής σας, αλλά δεν πρέπει να δείχνετε το ΦΠΑ ως ξεχωριστό 
στοιχείο σε οποιοδήποτε τιµολόγιο που αποστέλλετε πριν να γνωρίζετε τον 
αριθµό εγγραφής σας. 
 
Μπορείτε να προσαρµόσετε τις τιµές σας ώστε να περιλαµβάνουν και ΦΠΑ 
και να εξηγήσετε σε οποιουσδήποτε από τους πελάτες σας που είναι 
εγγεγραµµένοι ότι θα τους αποστείλετε έγκαιρα τα τιµολόγια ΦΠΑ.   
 
Αν έχετε ζητήσει εθελοντική εγγραφή, θα πρέπει να αρχίσετε να τηρείτε αρχεία 
και να χρεώνετε ΦΠΑ από την ηµέρα που εγγράφεστε.  Η ηµεροµηνία αυτή θα 
είναι συνήθως η ηµεροµηνία την οποία ζητήσατε στην αίτησή σας. 
 
18.  Ποια αρχεία οφείλω να τηρώ; 
 
Πρέπει να τηρείτε αρχεία όλων των επιχειρηµατικών συναλλαγών σας, που να 
περιλαµβάνουν και αρχείο των αγορών και πωλήσεών σας.  Πρέπει επίσης να 
διατηρείτε κατάσταση για ολόκληρο το ΦΠΑ που έχετε επιβάλει ή έχετε 
πληρώσει για κάθε περίοδο που καλύπτεται από τις φορολογικές σας 
δηλώσεις - αυτή η κατάσταση ονοµάζεται "λογαριασµός ΦΠΑ".  Αν ήδη 
ασκείτε επιχείρηση, θα διαπιστώσετε ίσως ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τα συνηθισµένα αρχεία της επιχείρησής σας για να δώσετε τις πληροφορίες 
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αυτές.  Περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα αυτό περιέχει η Γνωστοποίηση 
"Τήρηση αρχείων και λογαριασµών". 
 
Αν πωλείτε απευθείας στο κοινό, πιθανόν να δικαιούστε να χρησιµοποιήσετε 
"Σχέδιο λιανοπωλητών".  Περισσότερες λεπτοµέρειες για αυτά τα σχέδια, 
περιλαµβανοµένων και ειδικών αρχείων που οφείλετε να τηρείτε, περιέχει η 
Γνωστοποίηση "Σχέδια Λιανοπωλητών". 
 
19. Τι γίνεται µε τις φορολογικές µου δηλώσεις; 
 
Συνήθως θα λαµβάνετε φορολογική δήλωση (Έντυπο ΦΠΑ 4) κάθε τρεις 
µήνες.  Η περίοδος που καλύπτεται από τη δήλωση ονοµάζεται φορολογική 
περίοδος. 
 
Θα πρέπει να συµπληρώσετε τις λεπτοµέρειες των αγορών και πωλήσεων 
σας εκείνης της περιόδου.  Θα πρέπει επίσης να πληρώσετε οποιοδήποτε 
φόρο που οφείλετε ή να διεκδικήσετε επιστροφή αν σας οφείλεται φόρος. 
 
Λόγω του ότι οι φορολογικές περίοδοι λήγουν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 
κατά τη διάρκεια του έτους, είναι πιθανό η πρώτη φορολογική σας δήλωση να 
µην είναι ακριβώς τρεις µήνες. 
 
Μπορείτε να ζητήσετε µηνιαίες φορολογικές δηλώσεις αν αναµένετε ότι ο 
φόρος εισροών σας θα είναι συνήθως µεγαλύτερος από το φόρο εκροών σας. 
 
Πρέπει να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό οφειλόµενου φόρου και να 
υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση, µέχρι την ηµεροµηνία που εµφαίνεται 
στην ίδια τη φορολογική δήλωση. 
 
20.   Πίνακας για έλεγχο του κύκλου εργασιών. 
 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον πίνακα αυτό για έλεγχο του κύκλου 
εργασιών σας.  Ο πίνακας αυτός θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε πότε 
οφείλετε να εγγραφείτε. 
 
Μήνας Φορολογητέος κύκλος εργασιών Ολικός φορολογητέος κύκλος 

εργασιών µέχρι σήµερα 
   
   
   
   
   
   
 
Ακόµα και αν δεν υπερβείτε το όριο εγγραφής στους πρώτους 12 µήνες, θα 
πρέπει να ελέγχετε το συνολικό φορολογητέο κύκλο εργασιών των  
προηγούµενων 12 µηνών. 
 
 
ΙΙ.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΠΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΕ 
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     ΤΜΗΜΑΤΑ 
 
1.  Γενικά 
 
Νοµικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση µε χωριστά τµήµατα µπορεί να 
υποβάλει αίτηση για χωριστή εγγραφή εκείνων των τµηµάτων.  Κάθε τµήµα 
έχει ξεχωριστό αριθµό εγγραφής ΦΠΑ και υποβάλλει τη δική του φορολογική 
δήλωση.  Το νοµικό πρόσωπο όµως, παραµένει υπεύθυνο για το φόρο. 
 
2.  Προϋποθέσεις 
 

(α)  Εγγραφή.  Όλα τα τµήµατα του νοµικού προσώπου οφείλουν να 
εγγραφούν, περιλαµβανοµένων αυτών που έχουν κύκλο εργασιών 
κάτω από το όριο εγγραφής. 

 
(β)  Ξεχωριστές µονάδες.  Τα τµήµατα πρέπει να αποτελούν ανεξάρτητες 

µονάδες που να τηρούν τους δικούς τους λογαριασµούς και να 
πραγµατοποιούν διαφορετικές δραστηριότητες ή να λειτουργούν σε 
διαφορετικές τοποθεσίες. 

 
(γ)  Εξαιρούµενες συναλλαγές.  Ο εξαιρούµενος φόρος εισροών που έχει 

υποστεί το νοµικό πρόσωπο δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο του 
τις £100 το µήνα κατά µέσο όρο και δεν υπερβαίνει το ένα δεύτερο 
ολόκληρου του φόρου εισροών του για την περίοδο που αφορά. 

 
Εξαιρούµενος φόρος εισροών σηµαίνει - 

 
(ι)  φόρο εισροών, ή αναλογία του φόρου εισροών, που αποδίδεται σε 

εξαιρούµενες συναλλαγές σύµφωνα µε τη µέθοδο µερικής εξαίρεσης 
του νοµικού προσώπου· και 

 
(ιι)  φόρο εισροών, ή αναλογία του φόρου εισροών, που αποδίδεται σε 

συναλλαγές εκτός της ∆ηµοκρατίας, που θα ήταν εξαιρούµενες αν 
πραγµατοποιούνταν στη ∆ηµοκρατία κατά την έκταση που τα αγαθά ή 
υπηρεσίες για τις οποίες επιβλήθηκε φόρος εισροών 
χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν στην πραγµατοποίηση 
τέτοιων συναλλαγών, ή σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µέθοδο του 
νοµικού προσώπου, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 
(δ) Φορολογικές περίοδοι.  ´Ολα τα τµήµατα πρέπει να υποβάλλουν 

φορολογικές δηλώσεις για τις ίδιες φορολογικές περιόδους.  Οι 
φορολογικές περίοδοι θα καθοριστούν από την Υπηρεσία ΦΠΑ, εκτός 
αν εγκριθεί οποιαδήποτε άλλη αίτηση για φορολογικές περιόδους 
διαφορετικής διάρκειας.  Αν το νοµικό πρόσωπο συνολικά αναµένει ότι 
θα λαµβάνει συχνά επιστροφή ΦΠΑ θα δοθούν στα τµήµατα µηνιαίες 
φορολογικές περίοδοι. 

 
(ε)  Τιµολόγια Φ.Π.Α. .  ∆εν πρέπει να εκδίδονται τιµολόγια Φ.Π.Α. µεταξύ 

τµηµάτων του ίδιου νοµικού προσώπου διότι οι πράξεις αυτές δεν 
θεωρούνται συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ. 
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3.  ΄Εγκριση 
 
Ακόµα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η αίτηση θα εγκριθεί µόνο αν η Υπηρεσία ΦΠΑ ικανοποιηθεί 
ότι θα προκαλούσε πραγµατική δυσχέρεια στο νοµικό πρόσωπο να 
υποβάλλει µια ενιαία φορολογική δήλωση τη δεκάτη µέρα µετά το τέλος του 
µήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο. 
 
4.  Συντονιστικό Γραφείο ΦΠΑ 
 
Το Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ που είναι αρµόδιο για ένα από τα τµήµατα, θα 
αναλάβει γενική ευθύνη για συντονισµό και έγκριση της αίτησης.  Το 
συντονιστικό Γραφείο ΦΠΑ θα είναι συνήθως εκείνο το οποίο είναι υπεύθυνο 
για τον αιτητή και στο οποίο ο αιτητής είναι ήδη εγγεγραµµένος.  Εντούτοις, 
µπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ να συντονίσει 
την αίτηση νοουµένου ότι κάποιο από τα τµήµατα ανήκει στην αρµοδιότητα 
του Γραφείου αυτού.  ΄Οταν εγκριθεί αίτηση για εγγραφή νοµικού προσώπου 
σε τµήµατα, οι αιτήσεις για νέα τµήµατα, ακύρωση υφιστάµενων τµηµάτων ή 
αιτήσεις για ειδικές φορολογικές περιόδους πρέπει να υποβάλλονται στο 
συντονιστικό Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ. 
 
5.  Πώς υποβάλλεται αίτηση; 
 
Για κάθε τµήµα πρέπει να συµπληρωθεί Έντυπο ΦΠΑ 101 και να υποβληθεί 
στο συντονιστικό Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ, συνοδευόµενο από επιστολή από 
το νοµικό πρόσωπο που να αναφέρει τους λόγους που επιθυµεί την 
ξεχωριστή εγγραφή των τµηµάτων του. 
 
Το πλήρες όνοµα του νοµικού προσώπου πρέπει να συµπληρωθεί στην 
παράγραφο 1 του Εντύπου ΦΠΑ 101 και στην παράγραφο 2 πρέπει να 
συµπληρωθεί το όνοµα του τµήµατος, το οποίο να ακολουθεί το όνοµα του 
νοµικού προσώπου, όπως για παράδειγµα "Τµήµα ΄Ενδυσης της ΑΒΤ 
Εξαγωγικής Λτδ". 
 
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
1. Εισαγωγή 
 
Το Μέρος αυτό του Ενηµερωτικού Εντύπου εξηγεί την εφαρµογή από την 
Υπηρεσία ΦΠΑ των διατάξεων που αφορούν την παρεµπόδιση διατήρησης ή 
δηµιουργίας τεχνητού διαχωρισµού επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε 
σκοπό την αποφυγή εγγραφής.  Ο σκοπός είναι να διευκρινίσει την πολιτική 
που εφαρµόζει η Υπηρεσία ΦΠΑ στον τοµέα αυτό. 
 
 
 
2. Για ποιους λόγους απαιτείται η σχετική νοµοθεσία; 
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Τα µέτρα έχουν σχεδιαστεί για να εµποδίσουν, σε περιπτώσεις που κάποια 
επιχείρηση διαχωρίζεται τεχνητά, ένα ή περισσότερα µέρη της να διεξάγουν 
δραστηριότητες κάτω από το όριο εγγραφής. 
 
Υπήρξαν δύο σηµαντικοί λόγοι για την υιοθέτηση της σχετικής νοµοθεσίας: 
 
♦ ο τεχνητός διαχωρισµός οδηγεί στην ανάπτυξη συνθηκών άνισου 

ανταγωνισµού, λόγω του ότι οι διαχωρισθείσες επιχειρήσεις, που 
εµπορεύονται κάτω από το όριο εγγραφής, δεν επιβάλλουν ΦΠΑ στις 
συναλλαγές που πραγµατοποιούν και µπορούν συνεπώς να χρεώνουν 
χαµηλότερες τιµές από ότι οι εγγεγραµµένοι ανταγωνιστές τους· και 

 
♦ ο τεχνητός διαχωρισµός οδηγεί σε απώλεια εσόδων του Κράτους, διότι αν 

δεν υπήρχε ο διαχωρισµός, ολόκληρη η επιχείρηση θα εµπορευόταν πάνω 
από το όριο εγγραφής και θα είχε υποχρέωση να εγγραφεί στο Μητρώο 
ΦΠΑ. 

 
3. Η σχετική νοµοθεσία 
 
Οι σχετικές διατάξεις περιέχονται στο Πρώτο Παράρτηµα, παράγραφο 2 του 
περί ΦΠΑ Νόµου του 2000.  Στο Παράρτηµα αναφέρεται ρητά ότι σκοπός της 
παραγράφου 2 είναι να παρεµποδίσει τη διατήρηση ή δηµιουργία 
οποιουδήποτε τεχνητού διαχωρισµού των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
µε αποτέλεσµα την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. ΄Οταν καθορίζεται κατά 
πόσο ο διαχωρισµός είναι τεχνητός λαµβάνεται υπόψη η έκταση κατά την 
οποία τα πρόσωπα που εµπλέκονται συνδέονται στενά το ένα µε το άλλο µε 
χρηµατοδοτικούς, οικονοµικούς και οργανωτικούς δεσµούς. 
 
4. Πώς εφαρµόζονται τα σχετικά µέτρα; 
 
Πρέπει να τονισθεί ότι ο λόγος για τα µέτρα αυτά είναι η αντιµετώπιση του 
τεχνητού διαχωρισµού των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που οδηγεί στην 
αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ.  Η Υπηρεσία ΦΠΑ δεν θα ενοποιήσει 
επιχειρήσεις εκτός και αν διαπιστώσει ότι ο διαχωρισµός είναι τεχνητός. 
 
Με βάση αυτά τα µέτρα, η Υπηρεσία ΦΠΑ µπορεί να δώσει οδηγία µόνο όταν- 
 
♦ ο διαχωρισµός είναι τεχνητός· 
♦ ο διαχωρισµός οδηγεί σε αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ· 
♦ τα εµπλεκόµενα µέρη συνδέονται στενά το ένα µε το άλλο µε 

χρηµατοδοτικούς, οικονοµικούς και οργανωτικούς δεσµούς. 
 
5. Τι θεωρεί η Υπηρεσία ΦΠΑ τεχνητό διαχωρισµό επιχειρηµατικών 
    δραστηριοτήτων; 
 
Η Υπηρεσία ΦΠΑ θα ασχοληθεί µε διαχωρισµούς που αποτελούν επινοηµένο 
τέχνασµα για την παράκαµψη των κανόνων για εγγραφή ΦΠΑ.  Το κατά πόσο 
οποιοσδήποτε διαχωρισµός µπορεί να θεωρηθεί ως τεχνητός θα εξαρτηθεί, 
στις περισσότερες περιπτώσεις από τις συγκεκριµένες περιστάσεις.  Συνεπώς 
δεν είναι δυνατό να δοθεί εξαντλητικός κατάλογος όλων των ειδών 
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διαχωρισµού που η Υπηρεσία ΦΠΑ θα θεωρήσει τεχνητούς.  Εντούτοις, 
αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα, για περιπτώσεις για τις οποίες η 
Υπηρεσία ΦΠΑ θα προέβαινε τουλάχιστο σε περαιτέρω διερεύνηση: 
 
♦ Χωριστές οντότητες πραγµατοποιούν συναλλαγές προς εγγεγραµµένους και 

µη εγγεγραµµένους πελάτες. Σε αυτό το είδος του διαχωρισµού η 
εγγεγραµµένη οντότητα πραγµατοποιεί συναλλαγές σε εγγεγραµµένους 
πελάτες και το µη εγγεγραµµένο µέρος σε µη εγγεγραµµένους πελάτες. 

 
♦ Ο ίδιος εξοπλισµός / υποστατικά χρησιµοποιούνται από διαφορετικές 

οντότητες σε τακτική βάση. Σε αυτή την περίπτωση µια σειρά χωριστών 
οντοτήτων χρησιµοποιεί τον ίδιο εξοπλισµό και / ή υποστατικά για 
καθορισµένη περίοδο σε οποιαδήποτε εβδοµάδα ή µήνα.  Συνήθως, τα 
υποστατικά και/ή εξοπλισµός ανήκουν σ΄ ένα από τα µέρη αυτά, το οποίο 
χρεώνει µε ενοίκιο τα υπόλοιπα.  Αυτή η περίπτωση µπορεί να συµβεί σε 
επιχειρήσεις "take-away" ή µηχανοκίνητες µονάδες επισιτισµού που 
πωλούν ζεστά τρόφιµα. 

 
♦ ∆ιαχωρισµός µιας συναλλαγής  που συνήθως θα αποτελούσε ενιαία 

συναλλαγή. Αυτό το είδος του διαχωρισµού παρατηρείται συνήθως σε 
επιχειρήσεις που παρέχουν δύο ειδών υπηρεσίες, όπου το ένα από τα δύο 
µέρη παρέχει τη µια και το άλλο την άλλη. 

 
♦ Τεχνητός διαχωρισµός επιχειρήσεων που διατηρούν την όψη µιας ενιαίας 

επιχείρησης. Αυτού του είδους ο διαχωρισµός περιλαµβάνει µπαρ όπου η 
παράδοση ποτών και η παράδοση φαγητού διαχωρίζονται τεχνητά.  Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο πελάτης θα θεωρήσει ότι αγοράζει τα ποτά 
και το φαγητό από το ίδιο πρόσωπο και όχι από δύο ξεχωριστές 
επιχειρήσεις.  Η σχέση µεταξύ των δύο µερών σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι σηµαντική, διότι γνήσιες περιπτώσεις παραχώρησης εκµετάλλευσης 
"µπαρ σε ξενοδοχείο " δεν θα θεωρηθούν τεχνητές. 

 
♦ Ένα πρόσωπο ασκεί επιρροή σε ένα αριθµό οντοτήτων που ασχολούνται µε 

το ίδιο είδος συναλλαγών σε διαφορετικές τοποθεσίες.  Σε αυτό το είδος του 
διαχωρισµού κάποιος αριθµός υποκαταστηµάτων, που πραγµατοποιούν το 
ίδιο είδος συναλλαγών λειτουργούν σαν ξεχωριστές επιχειρήσεις που είναι 
υπό τον έλεγχο του ιδίου προσώπου.  Παρόλο ότι το φαινόµενο αυτό δεν 
παρατηρείται συχνά, εντούτοις µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια 
εσόδων. 

 
6.   Ποια είναι η έννοια των όρων χρηµατοδοτικοί, οικονοµικοί και 

οργανωτικοί δεσµοί; 
 
Επαναλαµβάνεται ότι η κάθε περίπτωση εξαρτάται από τις ειδικές τις 
περιστάσεις.  Στα ακόλουθα παραδείγµατα διευκρινίζονται οι παράγοντες που 
είναι ενδεικτικοί των απαραίτητων δεσµών που πρέπει να υπάρχουν παρόλον 
ότι µπορούν να υπάρξουν πολλοί άλλοι - 
 
- Χρηµατοδοτικοί δεσµοί  
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♦ οικονοµική υποστήριξη του ενός µέρους στο άλλο· 
♦ το ένα µέρος δεν θα ήταν οικονοµικά βιώσιµο χωρίς την υποστήριξη 

του άλλου µέρους· 
♦ κοινά οικονοµικά συµφέροντα στα έσοδα της επιχείρησης· 

 
- Οικονοµικοί δεσµοί 
 

♦ επιδίωξη υλοποίησης των ίδιων οικονοµικών στόχων· 
♦ οι δραστηριότητες του ενός µέρους οφελούν το άλλο· 
♦ εξυπηρετούν τον ίδιο κύκλο πελατών. 

 
- Οργανωτικοί δεσµοί 
 

♦ κοινή διεύθυνση· 
♦ κοινοί υπάλληλοι· 
♦ κοινά υποστατικά· 
♦ κοινός εξοπλισµός. 

 
7. Πώς εφαρµόζεται το µέτρο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις; 
 
• Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραµµένες στο Μητρώο ΦΠΑ.  Τα µέτρα 

επιτρέπουν στην Υπηρεσία ΦΠΑ να εγγράψει επιχειρήσεις που δεν θα 
εγγράφονταν διαφορετικά στο Μητρώο ΦΠΑ.  Συνεπώς, η Υπηρεσία ΦΠΑ 
δεν θα χρησιµοποιήσει τις εξουσίες που παρέχονται από τη νοµοθεσία για 
ενοποίηση της επιχείρησης όταν ΟΛΑ τα µέρη είναι ήδη εγγεγραµµένα για 
ΦΠΑ.  Εντούτοις, όταν η Υπηρεσία ΦΠΑ επικαλείται αυτές τις εξουσίες οι 
εγγραφές ακυρώνονται και εγγράφεται µία ενιαία επιχείρηση µε νέο αριθµό 
εγγραφής ΦΠΑ. 

 
♦ Ηµεροµηνία εγγραφής ενιαίας επιχείρησης.  ΄Οταν η Υπηρεσία ΦΠΑ 

επικαλείται αυτά τα µέτρα, η υποχρέωση για εγγραφή της ενιαίας 
επιχείρησης ισχύει από την ηµεροµηνία της οδηγίας ή τη µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που καθορίζεται στην οδηγία. 

 
♦ Ενστάσεις.  Επιχειρήσεις που δεν συµφωνούν µε την απόφαση της 

Υπηρεσίας ΦΠΑ µπορούν να υποβάλουν ένσταση στον Υπουργό 
Οικονοµικών. 

 
8. Συµβουλές σε προτεινόµενο διαχωρισµό επιχειρηµατικών 
    δραστηριοτήτων 
 
Είναι θέµα των εµπλεκοµένων µερών, µετά από την απαραίτητη εξέταση 
όλων των σχετικών παραγόντων, να καθορίσουν τη δοµή των 
επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων.  Συνεπώς, η Υπηρεσία ΦΠΑ δεν θα 
δώσει οποιεσδήποτε συµβουλές αναφορικά µε τις φορολογικές επιπτώσεις 
στην προτεινόµενη δοµή της επιχείρησης, αλλά το Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ 
θα εκδώσει απόφαση ύστερα από εξέταση συγκεκριµένης περίπτωσης. 
 
9. Αρµοδιότητα για την έκδοση οδηγιών 
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Η αρµοδιότητα για την έκδοση οδηγιών παραµένει στα Επαρχιακά Γραφεία 
ΦΠΑ µε τα οποία και πρέπει να επικοινωνείτε όταν έχετε οποιεσδήποτε 
ερωτήσεις. 
 
ΙV.  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 
 
Πριν συµπληρώσετε την αίτηση για εγγραφή  
 
Το µέρος αυτό θα σας βοηθήσει να απαντήσετε σε ερωτήµατα που 
προκύπτουν όταν συµπληρώνετε την αίτησή σας για εγγραφή. 
 
Είναι σηµαντικό να ακολουθήσετε αυτές τις σηµειώσεις. 
 
∆ιαβάστε τις ακόλουθες σηµειώσεις. 
  
Σας δίνουν περισσότερες συµβουλές για να σας βοηθούν να απαντάτε στις 
ερωτήσεις ορθά. 
 
Γράφετε καθαρά. 
 
Παρακαλείστε να χρησιµοποιείτε µαύρο ή µπλε µελάνι και να γράφετε µε 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
 
Να περιλαµβάνετε όλες τις πληροφορίες που σας έχουµε ζητήσει. 
 
΄Οταν θα έχετε συµπληρώσει το Έντυπο, να βεβαιωθείτε ότι έχετε περιλάβει 
όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε. 
 
Υποβάλλετε την  αίτηση έγκαιρα. 
 
Να θυµάστε ότι αν δεν υποβάλετε την αίτηση έγκαιρα, πρέπει να πληρώσετε 
διοικητικό πρόστιµο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 
 
Παρακαλείστε να γράψετε το όνοµά σας. 
 
Αυτοεργοδοτούµενος: Αν είστε αυτοεργοδοτούµενος, αναγράψτε το όνοµά 
σας και το επώνυµό σας, όπως αυτά αναγράφονται στην πολιτική σας 
ταυτότητα (µην χρησιµοποιείτε αρχικά ή συντοµογραφίες). 
 
Συνεταιρισµός:  Αν η επιχείρησή σας λειτουργεί ως συνεταιρισµός, αναγράψτε 
το όνοµα του συνεταιρισµού.  Αν δεν υπάρχει όνοµα, τότε αναγράψτε το 
ονοµατεπώνυµο όλων των συνεταίρων.  Πρέπει επίσης να συµπληρώσετε και 
το ΄Εντυπο ΦΠΑ 102. 
 
Εταιρεία:  Αν η επιχείρησή σας ασκείται από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 
αναγράψτε το όνοµα της εταιρείας όπως εµφαίνεται στο πιστοποιητικό 
σύστασης της. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 
 
Παρακαλείστε να συµπληρώσετε την εµπορική σας επωνυµία όπως εµφαίνεται 
στο Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. 
 
Αναγράψτε την εµπορική σας επωνυµία, αν είναι εγγεγραµµένη στο Τµήµα 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη.  Παρακαλείστε να επισυνάψετε 
το σχετικό αντίγραφο.  ∆ιαφορετικά, αφήστε το τετράγωνο κενό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 
 
(α)  Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση της κύριας έδρας της 
επιχείρησής σας.   
 
Η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι ο χώρος όπου λαµβάνετε και 
διεκπεραιώνετε τις παραγγελίες σας και γενικά διεξάγετε και διευθύνετε τις 
καθηµερινές δραστηριότητες της επιχείρησής σας. 
 
Παρακαλείστε να αναγράψετε τον ταχυδροµικό σας κώδικα και τον αριθµό 
τηλεφώνου µε τον οποίο το Γραφείο της Υπηρεσίας ΦΠΑ της Επαρχίας σας 
µπορεί να επικοινωνήσει µαζί σας.  Παρακαλείστε επίσης να αναγράψετε τον 
αριθµό τηλεοµοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αν έχετε. 
 
(β)  Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, αν 
είναι διαφορετική από την πιο πάνω. 
 
Συµπληρώστε τη διεύθυνση για αλληλογραφία µόνο αν είναι διαφορετική από 
τη διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησής σας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 
 
Περιγράψτε την κύρια επιχειρηµατική σας δραστηριότητα. 
 
∆ώστε πλήρη περιγραφή της επιχείρησής σας, για παράδειγµα το είδος των 
προϊόντων που παραδίδετε ή των υπηρεσιών που παρέχετε και κατά πόσο οι 
συναλλαγές σας πραγµατοποιούνται σε επίπεδο λιανικού ή χονδρικού 
εµπορίου. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 
 
Να σηµειώσετε √ µόνο σε ένα τετράγωνο.  Αν η επιχείρησή σας λειτουργεί ως 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Λτδ) συνεταιρισµός, λέσχη, ίδρυµα ή 
σωµατείο, παρακαλείστε να αναγράψετε τον αριθµό και ηµεροµηνία που 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό σύστασης.  Παρακαλείστε επίσης να 
επισυνάψετε πρόσφατο Πιστοποιητικό σύστασης µαζί µε το ΄Εντυπο ΦΠΑ 
101 για εταιρεία, συνεταιρισµό, λέσχη, ίδρυµα ή σωµατείο.  Σε περίπτωση 
συνεταιρισµού µη εγγεγραµµένου, να αναγραφεί ο αριθµός της πολιτικής 
ταυτότητας του συνέταιρου που θα υπογράψει το Έντυπο Φ.Π.Α. 101 και να 
επισυναφθεί αντίγραφο αυτής.  Για αυτοεργοδοτούµενο παρακαλείστε 
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συµπληρώστε τον αριθµό της πολιτικής ταυτότητας και επισυνάψετε 
αντίγραφο αυτής. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 
 
΄Εχει η επιχείρηση µεταβιβασθεί σε εσάς ως δρώσα οικονοµική µονάδα; 
 
Σηµειώστε √ στο "ΝΑΙ", αν αναλαµβάνετε επιχείρηση ως δρώσα οικονοµική 
µονάδα ή αν αλλάζετε τη νοµική υπόσταση της επιχείρησής σας (για 
παράδειγµα από επιχείρηση που λειτουργεί µε ένα µόνο ιδιοκτήτη σε 
επιχείρηση που λειτουργεί ως συνεταιρισµός).  Αναγράψτε την ηµεροµηνία 
της µεταβίβασης και επίσης το όνοµα του τελευταίου ιδιοκτήτη και τον αριθµό 
εγγραφής ΦΠΑ της επιχείρησης αν τον γνωρίζετε. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 
 
Έχετε ήδη πραγµατοποιήσει οποιεσδήποτε φορολογητέες συναλλαγές; 
 
Αν έχετε αρχίσει να εµπορεύεστε και έχετε πραγµατοποιήσει είτε συναλλαγές 
που υπόκεινται σε οποιοδήποτε θετικό συντελεστή ή και στο µηδενικό 
συντελεστή, σηµειώστε √ στο "ΝΑΙ" και αναγράψτε την ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιήσατε την πρώτη σας φορολογητέα συναλλαγή. 
 
Αν δεν έχετε αρχίσει ακόµη να εµπορεύεστε, σηµειώστε √ στο "ΟΧΙ" και 
αναγράψτε την ηµεροµηνία από την οποία αναµένετε ότι θα αρχίσετε να 
εµπορεύεστε.  Θα πρέπει επίσης να επισυνάψετε γραπτά αποδεικτικά 
στοιχεία που να δείχνουν ότι προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες 
συναλλαγές µέσα στα πλαίσια επιχείρησης µέχρι την ηµεροµηνία που έχετε 
δηλώσει. 
 
Οι αποδείξεις µπορεί να περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες των διευθετήσεων στις 
οποίες έχετε προβεί µέχρι σήµερα όπως αντίγραφα οποιωνδήποτε 
συµβολαίων έχετε συνάψει, άδειες οικοδοµής, λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε 
αποθεµάτων ή µηχανηµάτων έχετε αγοράσει ή αιτήσεις για διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 
 
Η αξία των φορολογητέων σας συναλλαγών έχει τους τελευταίους 12 µήνες ή 
σε λιγότερο χρονικό διάστηµα υπερβεί το όριο εγγραφής; 
 
Σηµειώστε √ στο "ΝΑΙ", αν έχετε ήδη υπερβεί τις £9.000 και αναγράψτε την 
ηµεροµηνία από την οποία έχετε υπερβεί το όριο.  Αν δεν έχετε υπερβεί το 
όριο εγγραφής σηµειώστε √ στο "ΟΧΙ". 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 
 
Αναµένετε ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών που θα 
πραγµατοποιήσετε στις επόµενες 30 µέρες θα υπερβεί το όριο εγγραφής; 
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Σηµειώστε √ στο "ΝΑΙ" αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών που θα 
πραγµατοποιήσετε στις επόµενες 30 µέρες αναµένετε να υπερβεί τις £9.000 
και συνεχίστε µε την παράγραφο 10.  Σηµειώστε √ στο "ΟΧΙ" αν δεν είναι 
πιθανό να υπερβείτε το όριο εγγραφής και συνεχίστε µε την παράγραφο 11. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10 
 
Από ποια ηµεροµηνία έχετε υποχρέωση να εγγραφείτε στο Μητρώο ΦΠΑ; 
 
Αν έχετε ήδη υπερβεί το όριο εγγραφής στους προηγούµενους 12 µήνες ή σε 
λιγότερο χρονικό διάστηµα, οφείλετε να εγγραφείτε για σκοπούς ΦΠΑ.  Για να 
καθορίζετε την ηµεροµηνία εγγραφής σας ακολουθείστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο 8 στο Μέρος I αυτού του Ενηµερωτικού Εντύπου.  Οφείλετε να 
συµπληρώσετε Έντυπο ΦΠΑ 101 και να το αποστείλετε στην Υπηρεσία ΦΠΑ 
µέσα σε 30 µέρες από το τέλος του µήνα κατά τον οποίο έχετε υπερβεί το 
όριο εγγραφής. 
 
Αν αναµένετε ότι οι συναλλαγές που θα πραγµατοποιήσετε µέσα στις 
επόµενες 30 µέρες θα υπερβούν το όριο εγγραφής, πρέπει να εγγραφείτε για 
ΦΠΑ, την ηµέρα που αναµένετε ότι θα υπερβείτε το όριο.  Πρέπει να 
συµπληρώσετε το Έντυπο ΦΠΑ 101 και να το αποστείλετε σε µας πριν το 
τέλος των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που διαπιστώσατε για πρώτη 
φορά ότι θα υπερβείτε το όριο εγγραφής. 
 
Αν επιθυµείτε να εγγραφείτε από προηγούµενη ηµεροµηνία, συµπληρώστε το 
δεύτερο µέρος της παραγράφου 10. 
 
Παρακαλώ να θυµάστε - αν δεν υποβάλετε αίτηση για εγγραφή εµπρόθεσµα 
θα σας επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11 
 
∆εν υποχρεούµαι  να εγγραφώ, αλλά θέλω να εγγραφώ 
 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή αν ήδη πραγµατοποιείτε 
φορολογητέες συναλλαγές κάτω από το όριο εγγραφής, ή ασκείτε επιχείρηση 
και προτίθεστε να πραγµατοποιήσετε φορολογητέες συναλλαγές στο µέλλον.  
Αναγράψτε την ηµεροµηνία από την οποία θέλετε να εγγραφείτε. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12 
 
Παρακαλείστε να δηλώσετε την αξία των φορολογητέων συναλλαγών που 
αναµένετε ότι θα πραγµατοποιήσετε τους επόµενους 12 µήνες. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13 
 
Αναµένετε ότι θα λαµβάνετε συχνά επιστροφές  ΦΠΑ; 
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Σηµειώστε √ στο "ΝΑΙ" αν αναµένετε ότι θα λαµβάνετε συχνά επιστροφή του 
ΦΠΑ από την Υπηρεσία ΦΠΑ, διότι ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις πωλήσεις σας 
θα είναι συνήθως λιγότερος από το ΦΠΑ που επιβαρύνει τις αγορές σας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14 
 
Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες εγγραφές για ΦΠΑ στις οποίες συνδέεστε ή 
ήσασταν συνδεδεµένοι τους τελευταίους 24 µήνες; 
 
Σηµειώστε √ στο "ΝΑΙ" αν οποιοσδήποτε στην επιχείρησή σας συνδέεται ή 
ήταν συνδεδεµένη µε άλλη εγγεγραµµένη για σκοπούς ΦΠΑ επιχείρηση στη 
∆ηµοκρατία, τους τελευταίους 24 µήνες. Αυτό σηµαίνει οποιοσδήποτε είναι ή 
µπορεί να ήταν αυτοεργοδοτούµενος, συνεταίρος ή σύµβουλος σε άλλη 
επιχείρηση. 
 
Αναγράψτε τον αριθµό εγγραφής των άλλων επιχειρήσεων στα ειδικά 
τετράγωνα.  Συνεχίστε σε ξεχωριστή σελίδα αν χρειαστεί. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15 
 
∆ήλωση 
 
Μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο κάτω µπορούν να υπογράψουν το 
Έντυπο αυτό. 
 
Για αυτοεργοδοτούµενο - ο ίδιος προσωπικά 
 
Για συνεταιρισµό - ένας από τους συνέταιρους 
 
Για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης     - εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό  
                                                                     στέλεχος ή ο γραµµατέας της   
                                                                     εταιρείας 
 
Για οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή - εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό 
αρχή τοπικής διοίκησης ή άλλο   στέλεχος 
οργανισµό 
 
Για καταπίστευµα   - καταπιστευµατοδόχος  
 
Για σωµατείο ή λέσχη                                 -  πρόεδρος ή γραµµατέας 
 
Κατάλογος σηµείων για έλεγχο 
 
΄Οταν θα έχετε συµπληρώσει το Έντυπο ελέγξτε ότι έχετε περιλάβει όλες τις 
επιπρόσθετες πληροφορίες που χρειαζόµαστε. 
 
Συνεταιρισµός:  Αν η επιχείρηση σας λειτουργεί ως συνεταιρισµός, 
παρακαλείστε να συµπληρώσετε και να επιστρέψετε το Έντυπο ΦΠΑ 102. 
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Καταπίστευµα: Αν η επιχείρησή σας είναι καταπίστευµα, πρέπει να 
αναγράψετε τα ονόµατα όλων των καταπιστευµατοδόχων. 
 
Αν δεν έχετε ήδη αρχίσει να εµπορεύεστε: 
 
Να θυµάστε να αποστείλετε γραπτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι θα 
αρχίσετε να πραγµατοποιείτε φορολογητέες συναλλαγές µέχρι την 
ηµεροµηνία που έχετε δηλώσει. 
 
΄Αλλες εγγραφές για σκοπούς ΦΠΑ: 
 
Αν εµπλέκεστε σε άλλες εγγραφές για σκοπούς ΦΠΑ, αναγράψτε το όνοµα 
και αριθµό εγγραφής ΦΠΑ των άλλων επιχειρήσεων. 
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