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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 90
Όλους τους λειτουργούς,
Θέµα: Πιστοποιητικό Απαλλαγής
Οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) Κανονισµοί του 2004
(Κ.∆.Π. 370/2004) απαλλάσσουν από την καταβολή Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία και σε
άλλα κράτη µέλη δικαιούχα πρόσωπα όπως καθορίζονται από τους εν λόγω
Κανονισµούς και το άρθρο 28(1) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου Αρ.
91(1)/2004. Η απαλλαγή παραχωρείται µε την παράδοση από το δικαιούχο
πρόσωπο στον προµηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών του πιστοποιητικού
απαλλαγής από το Φ.Π.Α. και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως
προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 31/96 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου
1996, κατάλληλα βεβαιωµένο από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. µε την επιβολή του µηδενικού
συντελεστή Φ.Π.Α. οι παραδόσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών, εισαγωγές αγαθών
καθώς και αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη µέλη που πραγµατοποιούνται προς:
•

τις ένοπλες δυνάµεις οποιουδήποτε από τα κράτη που συµµετέχουν στο
Βορειοατλαντικό Σύµφωνο, για τη χρήση των ενόπλων δυνάµεων αυτών ή του
πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον ανεφοδιασµό των κυλικείων
και των λεσχών τους·

•

τις Ένοπλες ∆υνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου που είναι εγκατεστηµένες στη
∆ηµοκρατία µε βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης που προορίζονται για τις
δυνάµεις ή το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον ανεφοδιασµό
των κυλικείων και των λεσχών τους·

•

τους διπλωµατικούς, προξενικούς υπαλλήλους και διπλωµατικές αποστολές
κατά την απόκτηση αγαθών ή λήψη υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στα
πλαίσια των ρυθµίσεων των διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων·

•

τους διεθνείς οργανισµούς, που αναγνωρίζονται ως διεθνείς οργανισµοί από τις
αρχές της ∆ηµοκρατίας, καθώς και τα µέλη των οργανισµών αυτών, εντός των
ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συµβάσεις
περί ιδρύσεως των οργανισµών αυτών ή από τις συµφωνίες περί της έδρας
τους·

∆ιεύθυνση: Γωνία Μιχ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 1096, Λ/σία
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία Φ.Π.Α., 1471, Λευκωσία

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: headquarters@vat.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce

•

τα εγκατεστηµένα στη ∆ηµοκρατία Γραφεία των ∆ιεθνών Οργανισµών.

Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση των Ενόπλων ∆υνάµεων του Ηνωµένου
Βασιλείου που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοκρατία µε βάση της Συνθήκης
Εγκαθίδρυσης το Πιστοποιητικό Απαλλαγής θα πιστοποιείται από «Fiscal Officer
Episkopi BFPO 53 CYPRUS» και θα χρησιµοποιείται από τις δυνάµεις του Ηνωµένου
Βασιλείου για παραχώρηση της απαλλαγής για αποκτήσεις από άλλα κράτη µέλη
και εισαγωγές από τρίτες χώρες.
Η απαλλαγή για τις εγχώριες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προς τις
Ένοπλες ∆υνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου που είναι εγκατεστηµένες στη
∆ηµοκρατία µε βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης που προορίζονται για τις δυνάµεις
ή το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον ανεφοδιασµό των κυλικείων
και των λεσχών τους, θα συνεχίσει να παραχωρείται µε τα έγγραφα V6A και V6E.
Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Απαλλαγής για χρήση από τα δικαιούχα πρόσωπα
απαλλαγής επισυνάπτεται για ενηµέρωση σας.
Με τιµή

(Χ. Χατζηµιχαήλ)
για Έφορο Φ.Π.Α.
Συν.: Πιστοποιητικό Απαλλαγής στα Ελληνικά και Αγγλικά
Κοιν. : Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών
: Αρχιτελωνείο
: Κ.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία
: Ο.Ε.Β.
Τ.Θ. 21657
1355 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935
1355 Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής
Τ.Θ. 25584
1310 Λευκωσία
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: Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 26540
1640 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 53684
3317 Λεµεσός
: Προϊσταµένους Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α.
: Προϊσταµένους Κεντρικών Γραφείων Φ.Π.Α.
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