Έντυπο 59 - Οκτώβριος 2016
Ερμηνευτική Εγκύκλιος 205 - Διορισμός διοικητικών συμβούλων και άλλων αξιωματούχων
Στις 7 Οκτωβρίου 2016 το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 205 η οποία τροποποιεί
την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 151 σε σχέση με τη φορολογική μεταχείριση ΦΠΑ προσώπων που διορίζονται
ως διοικητικοί σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι.
Στο αναθεωρημένο έντυπο, το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάληψη
αξιώματος δε συνιστά οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
ΦΠΑ.
Οι περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες η ανάληψη αξιώματος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ
είναι οι ακόλουθες:

1. διορισμός προσώπου λόγω προσωπικής αξίας, επαγγελματικής πείρας ή εξειδικευμένης
γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης ή θέσης του κατέχοντος στην κοινωνία

2. προσώπου του οποίου ο διορισμός δεν γίνεται στα πλαίσια ή για προώθηση οποιουδήποτε
επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας που εμπλέκεται

3. προσώπου που δεν παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο επαγγελματικές υπηρεσίες πέραν των
καθηκόντων που αναμένονται από διοικητικό συμβούλο

4. από πρόσωπα τα οποία έχουν αφυπηρετήσει από την ενεργή επαγγελματική ειδικότητα τους και
ασκούν απλώς τα καθήκοντα του αξιώματος που τους ανατέθηκε

5. από πρόσωπα τα οποία κατέχουν θέση μισθωτού, κατά το μέτρο που συνδέονται με τον εργοδότη
τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς
εξαρτήσεως όσο αφορά τους όρους εργασίας, την αμοιβή και την ευθύνη του εργοδότη

6. αποδοχή αξιώματος σε Τραπεζικό οργανισμό με βάση την "Οδηγία προς αδειοδοτημένα

πιστωτικά ιδρύματα για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας μελών διοικητικού
οργάνου και διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων" που εκδίδεται με βάση τα
άρθρα 11(3Γ), 18 και 41 του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (αρ.4)
του 2013.

Αντίκτυπος των διευκρινήσεων
Ως αποτέλεσμα των διευκρινήσεων, θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο προσωπικός διορισμός ατόμων στο
διοικητικό συμβούλιο ή σε άλλο αξίωμα δε θα αποτελεί οικονομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην
οφείλεται ΦΠΑ στις αμοιβές ούτε από τους διευθυντές αλλά ούτε και από τις εταιρείες.
Πως μπορεί να σας βοηθήσει η PwC
Επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που ασχολούνται με μερικώς εξαιρούμενες δραστηριότητες και επομένως ο
φόρος εισροών δεν εκπίπτει όλος ή εν μέρη (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), θα πρέπει να εξετάσουν την
επίπτωση των πιο πάνω εξελίξεων σε σχέση με τις διευθετήσεις διορισμών στο διοικητικό συμβούλιο και
την αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση ΦΠΑ. Η ομάδα ΦΠΑ της PwC αποτελείται από τεχνικά έμπειρο
και καταρτισμένο προσωπικό το οποίο είναι στην διάθεση σας για να σας βοηθήσει με την εξέταση της
φορολογικής μεταχείρισης ΦΠΑ που ακολουθείτε σε σχέση με αμοιβές διευθυντών με σκοπό την
αποφυγή λαθών και επιπρόσθετου φορολογικού κόστους.
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για θέματα Έμμεσης Φορολογίας στην PwC Κύπρου είναι:
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Αυτό το έντυπο έχει ετοιμαστεί για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος μόνο,
και δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή. Δεν πρέπει να ενεργήσετε βασισμένοι
στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το έντυπο χωρίς να εξασφαλίσετε συγκεκριμένη
επαγγελματική συμβουλή. Καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση (σαφής ή υπονοούμενη) δεν δίνεται
ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το έντυπο, και,
στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, η PricewaterhouseCoopers Ltd Κύπρου, τα μέλη,
οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν δέχονται ή αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και αποποιούνται
οποιασδήποτε ευθύνης για συνέπειες που τυχόν προκύψουν από δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε
άλλου που ενεργεί, ή που απέχει να ενεργήσει, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
σ’ αυτό το έντυπο ή για οποιαδήποτε απόφαση λάβουν βασισμένοι σ’ αυτό.
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