Cyprus
13th Directive (86/560/EC) VAT refunds
I. RECIPROCITY AGREEMENTS – Article 2(2)
1.

Does your country have any reciprocity agreements?

Yes, Cyprus has two reciprocity arrangements
2.

If yes, what countries are included in the reciprocity agreements?

The agreements are with Switzerland and Israel
3.

What is the equivalent third country tax to which the reciprocity agreements relate?

The reciprocity arrangements provide that the non member of the EU country has a comparable
system of turnover tax
4.

What goods and services are allowable under the reciprocity agreements?

The terms of reciprocity with Switzerland and Israel as described in the Note Verbale exchanged
between the countries are that businesses established in these countries are entitled for a repayment
of VAT on goods and services purchased in Cyprus and used for business purposes, subject to the
same rules of input tax deduction as businesses established in Cyprus.
5.

Are there any specific or additional rules applicable in relation to the reciprocity

agreements?
No, there are no other specific or additional rules
6.

If your country has no reciprocity agreements, do you still allow refunds?

No, claims are accepted only if a reciprocity agreement exists.
II. TAX REPRESENTATIVES – Article 2(3)
7.

Does your country require the appointment of a tax representative?

No the appointment of a representative is not necessary.
8.

What conditions are imposed when appointing a tax representative?

If a representative is appointed a letter of Authorization must be attached which should be signed by
both the applicant and representative and that would clearly state the event of appointing the
representative.
III. REFUND ARRANGEMENTS – Article 3(1)
9.

What are the time limits that are applied for making a claim?

The time limits when applying for a refund is six months after the end of a calendar year
10.

What periods are eligible for a refund?

The eligible period is a prescribed year beginning 1st of July and ending 30th of June of the
following year. A claim can also cover a period of at least three months but it must not exceed the
full prescribed year. It can also cover less than three months if this is all that remains of the
prescribed year.
11.

Where shall the applications be made?

Applications should be made to the VAT Commissioner at the address Corner of Michalaki Karaoli
& Gregori Afxentiou, 1096 Nicosia and the postal address is1471 Nicosia
12.

What is the minimum amount of VAT that can be refunded?

The minimum amount to be claimed is £15 if the claim covers a period of a prescribed year. If the
claim covers a period of less than a prescribed period the minimum amount is £120 except where
that period represents the final part of a prescribed year then the minimum amount is £15.
13.

How can the applicant receive an application form?

Applications can be acquired from any VAT office or can be downloaded from the Vat service web
site www.mof.gov.cy/ce under the heading publications.
14.

What languages may be used for completion of the form?

The form is the official form of the Republic of Cyprus or a similar document issued by the
authorities of the country containing the same information. (English and Greek)
15.

What information is requested on the application form? Please could you provide a copy of

the form or a website link?
Copy of the form is enclosed.

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/VAT.nsf/PubFiles/97278ED77FF257F6C2256CDE003
4457E/$FILE/Ln08eng.pdf
16.

Is any information optional? If yes, what information?

No, all the information required on the application forms are compulsory.
17.

Who is authorised to sign the application form?

The application form should be signed by the applicant unless a representative is appointed in
which case it can be signed by the representative as long as a letter of Authorization is included that
clearly states that the representative can sign and submit claims on the part of the applicant.
18.

What evidence is required to support an application?

The application form should be furnished with original invoices that show the VAT incurred and a
certificate of VAT status (or comparable tax) from the applicants country of origin that will state
that the applicant is VAT registered there.

19.

What time-limits does your country apply to making a refund?

The time limits applied in Cyprus when making the refund is six months after the submission of the
claim.
IV. ELIGIBILITY– ARTICLE 4(2)
20.

Are there any other conditions applicable?

No, there are no other conditions as those mentioned in the Directive.
21.

Are certain types of expenditure excluded and if so which?

Mainly the types of expenditure not refundable are the following
•

Non business supplies

•

Any supply or import of ordinary passenger cars

•

Certain second hand goods

•

All business entertainment/hospitality expenses but not including the provision of
entertainment to (a) the employees of the business (b) if a body corporate to the
directors or persons otherwise engaged in the management

•

Any supply used or to be used to make a supply in Cyprus

•

Goods and services such as hotel accommodation you bought for resale and which
are for the direct benefit of travelers

V. MAJOR DIFFERENCES BETWEEN REFUNDS UNDER THE 13TH AND THE 8TH
(79/1072/EEC) DIRECTIVE
22.

What are the main procedural differences between applying for a VAT refund based on the

8th Directive and a refund based on the 13th Directive?
The main difference is the date of submission. Claims under the 13th Directive cannot be submitted
later than the 31st of December after the prescribed year that is a twelve month period beginning the
1st of July and ending 30th of June of the following calendar year. Under the 8th Directive claims
cannot be submitted later than the 30th of June after the end of a calendar year period which begins
1st of January and ends 31st December.
23.

Do certain types of expenditure give rise to refund under the 8th Directive but not under the

13th Directive? If yes, please specify the types of expenditure.
No VAT is refundable on the same type of expenditure.

Έντυπο ΦΠΑ 109
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Πρόκειται για την πρώτη σας αίτηση;
Αν όχι αναφέρετε τον αριθµό αναφοράς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Για επίσηµη χρήση

1 Ονοµατεπώνυµο ή όνοµα συνεταιρισµού ή όνοµα της εταιρείας του αιτητή
Οδός και αριθµός
Ταχυδροµικός Κώδικας, Τόπος, Χώρα

2 Φύση των δραστηριοτήτων του αιτητή
3 Στοιχεία της φορολογικής υπηρεσίας και του αριθµού Μητρώου ΦΠΑ του αιτητή στη χώρα όπου είναι
4

εγκατεστηµένος ή έχει µόνιµη διεύθυνση ή συνηθισµένο τόπο διαµονής
Περίοδος στην οποία αναφέρεται η αίτηση

5 Συνολικό ποσό -αριθµητικά- του οποίου ζητείται η επιστροφή

Από
Μήνας Έτος

Μέχρι
Μήνας Έτος

Λ.Κ.

6 Ο αιτητής ζητεί επιστροφή του ποσού που αναφέρεται στο σηµείο 5 κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο
(*)

¨ 7

Σηµειώστε
σταυρό
στον
κατάλληλο
χώρο

σηµείο 7
Επιλογή τρόπου πληρωµής (*)

Τραπεζικός
λογαριασµός

Αριθµός λογαριασµού

Ταχυδροµικός
λογαριασµός
Κώδικας οικονοµικού οργανισµού

Όνοµα δικαιούχου

Όνοµα και διεύθυνση οικονοµικού οργανισµού

8
(*)

¨ 9

Σηµειώστε
σταυρό
στον
κατάλληλο
χώρο

Αριθµός συνηµµένων ........................
∆ήλωση αιτητή. ∆ηλώνω:
(α)

Τιµολόγια .......................

Έγγραφα εισαγωγής ...................

ότι τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες που αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο που επισυνάπτεται
χρησιµοποιήθηκαν για τις ακόλουθες οικονοµικές δραστηριότητες στη ∆ηµοκρατία
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(β)

ότι δεν πραγµατοποίησα στη ∆ηµοκρατία, κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αναφέρεται η
παρούσα αίτηση:
(*) καµία παράδοση αγαθών και καµία παροχή υπηρεσιών
(*) παρά µόνο παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος βαρύνει µόνο τον λήπτη
(*) παρά µόνο ορισµένες απαλλασσόµενες παροχές υπηρεσιών µεταφοράς και ορισµένες
παρεπόµενες παροχές υπηρεσιών

(γ)

ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη παρούσα δήλωση είναι αληθείς.

Ο Αιτών αναλαµβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω κάθε ποσό που θα µου καταβληθεί αχρεωστήτως.
..........................................
.......................................
(Τόπος)
(Ηµεροµηνία)
Σηµείωση: Το σηµείο 10 στην επόµενη σελίδα πρέπει να συµπληρωθεί

.......................................
(Υπογραφή)

Αύξων
Αριθµός

Φύση των αγαθών ή
των υπηρεσιών

Σύνολο

Ηµεροµηνία και αριθµός του
τιµολογίου ή του εγγράφου
εισαγωγής

Για επίσηµη χρήση

Όνοµα, αριθµός µητρώου
ΦΠΑ (αν είναι γνωστός) και
διεύθυνση του προµηθευτή ή
του παρέχοντος την υπηρεσία

10. Κατάλογος των ποσών ΦΠΑ που αναφέρονται στην περίοδο που αφορά η παρούσα αίτηση
Ποσό του σχετικού
φόρου του οποίου
ζητείται επιστροφή

Για επίσηµη χρήση

ΟÄΗΓΙΕΣ για συìπλÞρωση τηò Αßτησηò για επιστροφÞ ΦΠΑ
Α. ΓενικÜ
Η αßτηση για επιστροφÞ ΦΠΑ υποβÜλλεται στο

Εντυπο ΦΠΑ 107 στην ΕλληνικÞ Γλþσσα.

Συìπληρþστε το Ýντυπο ìε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ αρχßζονταò κÜθε καταχþρηση απü την αρχÞ τηò
γραììÞò και στον ειδικü χþρο που παρÝχεται. Μη χρησιìοποιεßτε σηìεßα στßξηò (üπωò τελεßεò, κüììατα
κλπ) εκτüò αν εßναι απαραßτητο.
Στα ìÝρη που εßναι σηìειωìÝνα ìε
στο κÜθε τετραγωνÜκι.

ìην καταχωρεßτε περισσüτερουò απü Ýνα χαρακτÞρεò

ΑναγνωρισìÝνεò συντοìογραφßεò ìποροýν να χρησιìοποιηθοýν (π.χ. "Λτδ" για "Λßìιτεδ").
Η αßτηση πρÝπει να υποβληθεß ìÝχρι τιò 30 Ιουνßου που ακολουθεß εκεßνο το Ýτοò στο οποßο η αßτηση
αναφÝρεται.
Οι αιτÞσειò υποβÜλλονται ìüνο αν ικανοποιοýνται οι προϋποθÝσειò που αναφÝρονται στιò οδηγßεò των ìερþν
4 & 5.
Β. Αριθìüò αναφορÜò
Ο αριθìüò που θα καταχωρηθεß στο τετρÜγωνο που βρßσκεται στην αριστερÞ πÜνω γωνßα τηò αßτησηò θα
εκδοθεß απü την αρìüδια υπηρεσßα και γι αυτü στην πρþτη σαò αßτηση να παραìεßνει ο χþροò κενüò.
Αν αυτÞ εßναι η πρþτη σαò αßτηση παρακαλεßστε να αναγρÜψετε "ΠΡÙΤΗ ΑΙΤΗΣΗ" πÜνω απü το
τετρÜγωνο αυτü. Ο αριθìüò αναφορÜò θα σαò γνωστοποιηθεß για χρÞση σε δεýτερη Þ οποιαδÞποτε
ìεταγενÝστερη αßτηση.
Παρακαλεßστε να βεβαιωθεßτε üτι χρησιìοποιεßτε τον ορθü αριθìü, διαφορετικÜ αφÞστε το τετρÜγωνο κενü.
ΑριθìηìÝνα ìÝρη
ΜÝροò 1

Το üνοìα και η διεýθυνση θα εìφαßνεται σε οποιαδÞποτε αλληλογραφßα που θα σαò
αποστÝλλεται üπωò το Ýχετε αναγρÜψει στο Ýντυπο.

ΜÝροò 2

Äηλþστε τη φýση των δραστηριοτÞτων ìε τιò οποßεò ασχολεßστε κατÜ την περßοδο που
καλýπτει αυτÞ η αßτηση.

ΜÝροò 3

Η αßτηση πρÝπει να συνοδεýεται απü πιστοποιητικü φορολογικÞò κατÜστασηò που
εκδßδεται απü την επßσηìη αρχÞ του κρÜτουò ìÝλουò στο οποßο εßστε εγκατεστηìÝνοò εßτε
σε Ýντυπο που καθορßζεται ìε Γνωστοποßηση του Εφüρου που δηìοσιεýεται στην Επßσηìη
Εφηìερßδα τηò Äηìοκρατßαò απü το οποßο προκýπτει üτι εßστε υποκεßìενο στο φüρο
πρüσωπο για σκοποýò ΦΠΑ σε εκεßνο το ΚρÜτοò.
Το πιστοποιητικü αυτü ισχýει για Ýνα Ýτοò απü την ÝκδοσÞ του και δεν απαιτεßται Üλλο σε
περßπτωση υποβολÞò νÝαò αßτησηò επιστροφÞò ìÝσα στο Ýτοò, εκτüò αν επÞλθε αλλαγÞ
του αντικειìÝνου δραστηριüτηταò Þ τηò επωνυìßαò τηò επιχεßρησηò Þ του τüπου τηò
επαγγελìατικÞò εγκατÜστασηò του αιτητÞ.

ΜÝροò 4

Η αßτηση θα πρÝπει να αναφÝρεται σε αγορÝò αγαθþν Þ υπηρεσιþν που Ýχουν τιìολογηθεß
Þ εισαγωγþν που Ýχουν πραγìατοποιηθεß σε χρονικÞ περßοδο τουλÜχιστον τριþν (3) ìηνþν
και üχι ìεγαλýτερη του ενüò (1) Ýτουò. Κατ εξαßρεση, προκειìÝνου για το τελικü ìÝροò
ηìερολογιακοý Ýτουò, η χρονικÞ περßοδοò που καλýπτεται απü την αßτηση ìπορεß να εßναι
ìικρüτερη του τριìÞνου.
Η απαßτηση ìπορεß να περιλαìβÜνει και τιìολüγια Þ εισαγωγικÜ Ýγγραφα που δεν Ýχουν
περιληφθεß σε προηγοýìενεò αιτÞσειò και αφοροýν συναλλαγÝò που πραγìατοποιÞθηκαν
κατÜ τη διÜρκεια του συγκεκριìÝνου ηìερολογιακοý Ýτουò.

ΜÝροò 5

Η αßτηση ìπορεß να καλýπτει περισσüτερα απü Ýνα τιìολüγια Þ εισαγωγικÜ Ýγγραφα. Στην
περßπτωση που η αßτηση επιστροφÞò αναφÝρεται σε συναλλαγÝò που καλýπτουν χρονικÞ
περßοδο ßση Þ ìεγαλýτερη των τριþν (3) ìηνþν και ìικρüτερη του ηìερολογιακοý Ýτουò, (1
Ιανουαρßου – 31 Äεκεìβρßου), το ποσü του φüρου του οποßου ζητεßται η επιστροφÞ δεν
ìπορεß να εßναι ìικρüτερο των εκατüν εßκοσι λιρþν Κýπρου. Στην περßπτωση που η
αßτηση αναφÝρεται σε συναλλαγÝò που καλýπτουν χρονικÞ περßοδο ενüò ηìερολογιακοý
Ýτουò Þ χρονικÞ περßοδο ìικρüτερη των τριþν (3) ìηνþν, üταν εκεßνη η περßοδοò

2
αντιπροσωπεýει το τελικü ìÝροò ηìερολογιακοý Ýτουò, το ποσü του φüρου του οποßου
ζητεßται η επιστροφÞ δεν ìπορεß να εßναι ìικρüτερη των δεκαπÝντε λιρþν Κýπρου.
ΜÝροò 6

ΑφÞστε το ìÝροò αυτü κενü.

ΜÝροò 7

Αριθìüò Λογαριασìοý - Καταχωρεßστε τον αριθìü του λογαριασìοý στον οποßο θα γßνει η
επιστροφÞ του ΦΠΑ.
νοìα του δικαιοýχου - Καταχωρεßστε το üνοìα του δικαιοýχου του λογαριασìοý στον
οποßο θα γßνει η επιστροφÞ του ΦΠΑ.
Κþδικαò Οικονοìικοý Οργανισìοý - Καταχωρεßστε τον κþδικα του οικονοìικοý
οργανισìοý στον οποßο διατηρεßται ο πιο πÜνω λογαριασìüò.
νοìα και Äιεýθυνση του οικονοìικοý οργανισìοý - Καταχωρεßστε το üνοìα και τη
διεýθυνση του οικονοìικοý οργανισìοý στον οποßο διατηρεßται ο πιο πÜνω λογαριασìüò.

ΜÝροò 8

ΑναγρÜφετε το συνολικü αριθìü των εγγρÜφων, τον αριθìü των τιìολογßων και τον αριθìü
των εγγρÜφων εισαγωγÞò που επισυνÜπτετε. Παρακαλεßστε να επισυνÜψετε τα πρωτüτυπα
των τιìολογßων Þ Üλλων εγγρÜφων τα οποßα αφοροýν τιò πρÜξειò για τιò οποßεò
καταβλÞθηκε ο προò επιστροφÞ φüροò. Η Υπηρεσßα ΦΠΑ τηò ΚυπριακÞò Äηìοκρατßαò θα
θεωρÞσει κÜθε Ýγγραφο και θα το επιστρÝψει üταν η αßτηση διεκπεραιωθεß.

ΜÝροò 9(α)

ΠεριγρÜψετε το εßδοò των δραστηριοτÞτων για τιò οποßεò αγορÜστηκαν αγαθÜ Þ
παρασχÝθηκαν υπηρεσßεò και που αναφÝρονται στην αßτηση για επιστροφÞ φüρου.
π.χ. ΣυììετοχÞ στη ÄιεθνÞ
Αρ. ΠεριπτÝρου

κθεση Κýπρου που Ýλαβε χþρα στιò

.

Αν δεν υπÜρχει αρκετüò χþροò ìπορεßτε να χρησιìοποιÞσετε ξεχωριστÞ σελßδα üπου να
αναγρÜφεται "ΜÝροò 9(α) του Εντýπου ΦΠΑ 107" και τον αριθìü εγγραφÞò τηò
επιχεßρησÞò σαò.
ΜÝροò 9(β)

Απαλλασσüìενεò υπηρεσßεò ìεταφορÜò εßναι αυτÝò που πραγìατοποιοýνται σε σχÝση ìε
τη διεθνÞ ìεταφορÜ περιλαìβανοìÝνων - σýìφωνα ìε ορισìÝνεò προϋποθÝσειò - υπηρεσιþν
ìεταφορÜò που σχετßζονται ìε διαìετακüìιση, εξαγωγÞ Þ εισαγωγÞ αγαθþν.

ΜÝροò 9(γ)

Η επιστροφÞ φüρου που Ýγινε ìε βÜση αναληθÞ δÞλωση ìπορεß να ακυρωθεß και ο αιτητÞò
που προÝβηκε στην αναληθÞ δÞλωση να υποστεß τιò κυρþσειò.

ΜÝροò 10

ΚατÜλογοò των ποσþν ΦΠΑ που αναφÝρονται στην περßοδο που αφορÜ η παροýσα αßτηση.

1) ΚÜθε Ýγγραφο που επισυνÜπτεται στην παροýσα αßτηση θα πρÝπει να αριθìεßται, αρχßζονταò απü το 1.
Ο αριθìüò πρÝπει να αναγρÜφεται στην πÜνω δεξιÜ γωνßα τηò πρþτηò σελßδαò κÜθε εγγρÜφου.
Παρακαλεßστε να καταχωρÞσετε στιò στÞλεò του ΜÝρουò αυτοý, λεπτοìÝρειεò σε σχÝση ìε κÜθε
τιìολüγιο Þ Ýγγραφο που υποβÜλλεται. Αν δεν υπÜρχει αρκετüò χþροò ìπορεßτε να χρησιìοποιÞσετε
ξεχωριστÞ σελßδα, üπου να αναγρÜφεται η φρÜση "ΜÝροò 10 του Εντýπου ΦΠΑ 107" και ο αριθìüò
εγγραφÞò τηò επιχεßρησÞò σαò.
2) Äεν παρÝχεται δικαßωìα επιστροφÞò φüρου στιò ακüλουθεò συναλλαγÝò:
(α)

ΦΠΑ που επιβÜλλεται επß συναλλαγÞò η οποßα αν πραγìατοποιεßτο προò υποκεßìενο στο φüρο
πρüσωπο θα εξαιρεßτο απü οποιαδÞποτε Ýκπτωση δυνÜìει του Üρθρου 20 του Νüìου&

(β) ΦΠΑ που επιβÜλλεται επß συναλλαγÞò προò ταξιδιωτικü πρÜκτορα, η οποßα εßναι προò Üìεσο
üφελοò ταξιδιþτη Üλλου απü τον ταξιδιωτικü πρÜκτορα Þ υπÜλληλü του.

