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΄Ολους τους λειτουργούς,

Υπηρεσίες διαφήµισης
Ορισµός της διαφήµισης
Η έννοια της διαφήµισης συνεπάγεται τη διάδοση κάποιου µηνύµατος που:
• πληροφορεί τους καταναλωτές για την ύπαρξη και τις ιδιότητες ενός προϊόντος ή µιας
υπηρεσίας, και
• αποβλέπει στην αύξηση των πωλήσεων.
Καταρχήν διαφηµιστικές υπηρεσίες παρέχουν τα διαφηµιστικά πρακτορεία, αλλά είναι
δυνατόν να τις παρέχουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν ασχολούνται αποκλειστικά ή
κυρίως µε διαφηµίσεις.
Οι εξής δραστηριότητες προώθησης των πωλήσεων περιλαµβάνονται στον όρο
διαφήµιση:
• η πώληση, από διαφηµιστικό πρακτορείο σε πελάτες, των αντικειµένων που θα
διατεθούν δωρεάν στους καταναλωτές,
• η διοργάνωση κόκτεηλ πάρτι, συµποσίου, δηµοσιογραφικής διάσκεψης, σεµιναρίου,
εκδήλωσης αναψυχής ή άλλης εκδήλωσης δηµοσίων σχέσεων,
• η κατασκευή διαφηµιστικών βοηθηµάτων, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
διαφηµιστικής εκστρατείας.
∆ιαφήµιση από το εξωτερικό
΄Οταν παρέχεται διαφήµιση από το εξωτερικό σε πρόσωπο που βρίσκεται στην Κύπρο, η
υπηρεσία φορολογείται µε τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης ωσάν να την παρέχει ο
λήπτης, δυνάµει του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του Παραρτήµατος Ι του Ν.246/90.
∆ιαφήµιση σε πρόσωπο του εξωτερικού
΄Οταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο παρέχει διαφήµιση σε πρόσωπο που βρίσκεται στο
εξωτερικό, η υπηρεσία εξαιρείται από το Φ.Π.Α. δυνάµει της παραγράφου (xviii) του
Πρώτου Μέρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.246/90. Το πότε ο λήπτης µιας υπηρεσίας
θεωρείται ότι βρίσκεται στο εξωτερικό καθορίζεται στο άρθρο 10 (4) και (5) του Νόµου.
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-2Παραδείγµατα διαφηµιστικών υπηρεσιών που εξαιρούνται όταν παρέχονται σε πρόσωπο
του εξωτερικού είναι και τα εξής:
• διαφηµιστικός χρόνος στο ράδιο ή στην τηλεόραση,
• διαφηµιστικός χώρος σε οποιοδήποτε έντυπο,
• η παράδοση του πρωτότυπου διαφηµιστικής ταινίας, δίσκου, αφίσας, φωτογραφίας
κλπ,
• η παροχή υπηρεσιών σε έκθεση, διάσκεψη ή άλλη εκδήλωση.
Η εξαίρεση δεν εκτείνεται και σε υπηρεσίες που παρέχουν άλλα πρόσωπα ως
υπεργολάβοι εκείνων που παρέχουν τις διαφηµιστικές υπηρεσίες. ΄Ετσι υπόκεινται στο
θετικό συντελεστή οι υπηρεσίες:
• των προσώπων που παράγουν διαφηµιστικές ταινίες, φωτογραφίες, ταµπέλες κλπ,
• των προσώπων που κατασκευάζουν εκθεσιακά βάθρα, εκθέµατα κλπ,
• των ψυχαγωγών, καλλιτεχνών, ηθοποιών, µουσικών κλπ.
Στο θετικό συντελεστή υπόκειται και η παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση διαφηµιστικής
πινακίδας.
Τα κυπριακά διαφηµιστικά πρακτορεία που ενεργούν ως αντιπρόσωποι ξένου πελάτη
θεωρούνται ότι του παρέχουν υπηρεσία διαφήµισης και η προµήθεια τους εξαιρείται από
το Φ.Π.Α.
Κυπριακές εταιρείες που είναι εµπορικοί αντιπρόσωποι ή έχουν δικαίωµα δικαιόχρησης
(franchise) διαφηµίζουν τα προϊόντα που πωλούν στην κυπριακή αγορά και για τις
υπηρεσίες αυτές δικαιούνται να πιστωθούν ολόκληρο το φόρο εισροών. Κάποτε οι ξένες
εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες του εµπορικού σήµατος συνεισφέρουν στα έξοδα της
διαφηµιστικής καµπάνιας. Η συνεισφορά αυτή δεν θεωρείται αντιπαροχή για την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας και έτσι δεν τίθεται θέµα επιµερισµού του φόρου.
Κατάργηση
Η εγκύκλιος Α.285 αποσύρεται και αντικαθίσταται µε την παρούσα.
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