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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 79 
 

  30 Ιανουαρίου, 2003 
 
 
Όλους τους Λειτουργούς 
 
 
 

 
Αυτοτιµολόγηση για αγορά αγροτικών προϊόντων  

από αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. Αγροτών 
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό 5 των περί Φ.Π.Α. (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) 

Κανονισµών του 2003 οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από 31/1/2003, µεταξύ των αποδεικτικών 
στοιχείων για την αξία των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ή της παροχής αγροτικών 
υπηρεσιών που πραγµατοποιούν αγρότες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Καθεστώς 
Φ.Π.Α. Αγροτών, προς υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα ή προς πρόσωπα που 
εξοµοιώνονται µε υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, περιλαµβάνονται και τα τιµολόγια 
πώλησης ή τιµολόγια αγοράς που εκδίδονται µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης. 
 
Συνεπώς σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7 των περί Φ.Π.Α. (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) 
Κανονισµών του 2003 όταν πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. ή 
πρόσωπα που εξοµοιώνονται µε υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα πραγµατοποιούν 
αγορές αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών από αγρότες που είναι ενταγµένοι στο 
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών, οφείλουν να αυτοτιµολογούνται, δηλαδή να εκδίδουν 
τα πρόσωπα αυτά τιµολόγιο προς τον εαυτό τους και να εφοδιάζουν τους αγρότες µε το 
πρωτότυπο του τιµολογίου αγοράς που θα εκδίδουν. 
 
Τα τιµολόγια αγοράς πρέπει να εκδίδονται το αργότερο εντός 30 ηµερών από την 
ηµεροµηνία της συναλλαγής και να υπογράφονται και από τα δύο µέρη, τον αγοραστή και 
τον αγρότη. 
 
Τα τιµολόγια πρέπει να περιλαµβάνουν: 
 

(α)    ένα αναγνωριστικό αριθµό˙ 
(β)    ηµεροµηνία έκδοσης˙ 
(γ)    όνοµα, διεύθυνση και αριθµό εγγραφής του αγρότη στο Μητρώο του  Ειδικού 

Καθεστώτος Αγροτών του Φ.Π.Α.˙ 
(δ)   όνοµα, διεύθυνση και αριθµό εγγραφής, όπου υπάρχει, του αγοραστή στον 

οποίο παραδίδονται τα αγροτικά προϊόντα ή παρέχονται οι αγροτικές 
υπηρεσίες˙ 
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(ε)    το χρόνο της συναλλαγής˙ 
(ζ)   λεπτοµερή περιγραφή των αγροτικών προϊόντων που παραδίδονται ή των 

αγροτικών υπηρεσιών που παρέχονται˙ και 
(η)    την αντιπαροχή για τη συναλλαγή. 

 
Προσοχή:  Τα τιµολόγια αυτά δεν πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε χρέωση που αφορά 
Φ.Π.Α. 
 
Σηµειώνεται ότι τα πρόσωπα που εξοµοιώνονται µε υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα και 
έχουν υποχρέωση να εκδίδουν και να εφοδιάζουν τους αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος 
µε τιµολόγια αγοράς µε τη µέθοδο της αυτοτιµολόγησης είναι το ∆ηµόσιο, οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, 
έστω και αν οι δραστηριότητες τους εξαιρούνται από το Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν έχουν 
δικαίωµα ή υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες και πληροφορίες για το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Αγροτών 
υπάρχουν στο σχετικό Ενηµερωτικό Έντυπο που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Φ.Π.Α. 
 
 

 
 

(Α. Κούτρας) 
για Έφορο Φ.Π.Α. 

 
Κοιν.:  Γενικό Ελεγκτή 
        
        :  Γενικό ∆ιευθυντή Υπ. Οικονοµικών 
 
 :  Αρχιτελωνείο 
 
        :  Κ.Ε.Β.Ε. 
           Τ.Θ. 21455 
           1509 Λευκωσία 
 
        :  Ο.Ε.Β. 
           Τ.Θ. 21657 
           1511 Λευκωσία 
 
        :  Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
           Τ.Θ. 24935 
           1355 Λευκωσία 
 
        :  Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής 
           Τ.Θ. 25584 
           1310 Λευκωσία 
 
        :  Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου 
           Τ.Θ. 26540 
           1640 Λευκωσία 
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        :  Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου 
           Τ.Θ. 53684 
           3317 Λεµεσός 
 
 :  Παναγροτική Ένωση Κύπρου 
          Τρικούπη 60Α 
       1016 Λευκωσία 
 
 :  Ένωση Κυπρίων Αγροτών 
   Τ.Θ. 21409 
    1508 Λευκωσία 
  
 :  Παναγροτικός Σύνδεσµος Κύπρου 
    Τ.Θ. 20758 
   1663 Λευκωσία 
 
 :  Π.Ο.Α. Αγροτική 
   Τ.Θ. 22667 
   1523 Λευκωσία 
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