Έντυπο 63/ Δεκέμβριος 2016

Το έντυπο αυτό αναφέρεται στην Ερμηνευτική Εγκύκλιο 207 – “Σχέδιο Επιστροφής Φ.Π.Α. για Λιανική
Εξαγωγή Αγαθών από Πρόσωπο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης” που εκδόθηκε
από το Τμήμα Φορολογίας στις 21 Νοεμβρίου 2016.
Ερμηνευτική Εγκύκλιος 207
Η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 207 αναφέρεται στο “Σχέδιο Επιστροφής Φ.Π.Α. για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών
από πρόσωπο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Το εν λόγω Σχέδιο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε φορολογητέα αγαθά που αγοράζονται στα πλαίσια του λιανικού
εμπορίου, νοουμένου ότι:







υπόκεινται στο θετικό συντελεστή του φόρου,
προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή/ταξιδιώτη,
περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές του αγοραστή/ταξιδιώτη κατά την αναχώρηση του,
η αξία τους υπερβαίνει τα €50 ανά απόδειξη αγοράς για κάθε άτομο,
είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα, και
δεν έχουν καταναλωθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επισημαίνεται ότι κατά το χρόνο πώλησης των αγαθών, ο πωλητής οφείλει, μετά την έκδοση
τιμολογίου και πριν την συμπλήρωση του εντύπου επιστροφής Φ.Π.Α. να ελέγχει κατά πόσο ο
αγοραστής/ταξιδιώτης είναι δικαιούχο πρόσωπο για επιστροφή του ποσού του Φ.Π.Α.. Αυτό γίνεται με
την επίδειξη του διαβατηρίου του αγοραστή/ταξιδιώτη που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του μη
Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αγοραστής/ταξιδιώτης, κατά την αγορά των αγαθών.
Ο αριθμός διαβατηρίου και τα υπόλοιπα στοιχεία του αγοραστή/ταξιδιώτη θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στο έντυπο επιστροφής Φ.Π.Α., οπωσδήποτε πριν τον έλεγχο από τις Τελωνειακές Αρχές
που θα γίνεται στο σημείο αναχώρησης από την Κύπρο.
Πως μπορεί να σας βοηθήσει η PwC
Είναι σημαντικό όπως οι πρόνοιες της Νομοθεσίας ΦΠΑ και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 207
εφαρμόζονται ορθά ούτος ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις ή/και τόκοι.
Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας τα πιο πάνω και να προσφέρουμε οποιαδήποτε υποστήριξή
χρειάζεστε.

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για θέματα Έμμεσης Φορολογίας στην PwC Κύπρου είναι:
Θεόδωρος Παρπέρης, Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών - theo.parperis@cy.pwc.com
Χρυσήλιος Πελεκάνος, Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας - chrysilios.pelekanos@cy.pwc.com
Βαρνάβας Νικολάου - varnavas.nicolaou@cy.pwc.com
Μάρθα Λάμπρου - martha.lambrou@cy.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Limited PwC Central
Οδός Δημοσθένη Σεβέρη 43
CY-1080 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 21612
CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος
τηλ. +357 - 22 555 000
www.pwc.com.cy
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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