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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 123 
 
Όλους τους λειτουργούς, 
 

θέµα: Σχέδιο Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων 
 

  
Σύµφωνα µε τροποποίηση των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισµών του 2001 
που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 20 
Ιουνίου, 2008(Κ∆Π 242/2008),  υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία 
πραγµατοποιούν συναλλαγή σχεδίου περιθωρίου η οποία εµπίπτει στο Σχέδιο 
Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ), δεν έχουν 
δικαίωµα να εφαρµόζουν το Σχέδιο όταν µεταπωλούν την υπηρεσία αυτή σε 
άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο µε σκοπό τη µεταπώληση από αυτό. 
 
Έτσι, όταν για παράδειγµα πρακτορείο ταξιδίων «Α» µεταπωλεί ταξιδιωτική 
υπηρεσία στο πρακτορείο «Β» προς 200 ευρώ στο όνοµα του  χωρίς 
ουσιαστική διαφοροποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία και το πρακτορείο «Β» 
προβεί στη µεταπώληση της υπηρεσίας, στο όνοµα του, χωρίς ουσιαστική 
διαφοροποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία, στον ταξιδιώτη «Γ» προς 250 
ευρώ, το σχέδιο δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην πρώτη παροχή υπηρεσιών 
µεταξύ του «Α» και «Β». 
 
Η φορολογική µεταχείριση της παροχή της υπηρεσίας µεταξύ «Α» και «Β», 
δηλαδή ο τόπος όπου θεωρείται ότι πραγµατοποιείται η συναλλαγή και ο 
συντελεστής ΦΠΑ  στον οποίο υπόκειται η συναλλαγή, θα εξαρτηθεί από τη 
φύση της συναλλαγής.  Για παράδειγµα, αν η συναλλαγή αφορά την 
µεταπώληση υπηρεσιών διαµονής σε ξενοδοχείο στην Πολωνία, τότε µε βάση 
τον Κανονισµό 53 των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισµών του 2001 µέχρι 2008, 
η συναλλαγή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στην Πολωνία και είναι εκτός 
αντικειµένου του κυπριακού ΦΠΑ. 
 
Οποιαδήποτε έγκριση έχει δοθεί σε οποιοδήποτε υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο για να εφαρµόζει το Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών 
Περιηγήσεων για συναλλαγές που παραδίδει σε άλλο υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο για µεταπώληση από αυτό, αποσύρεται. 
 



 

  
∆ιεύθυνση: Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 
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Επισηµαίνεται επίσης ότι τροποποιούνται οι παράγραφοι 3.9, 4.2, 4.3 και το 
Παράρτηµα ΣΤ του Αναθεωρηµένου Εντύπου 12 που έχει εκδοθεί από την 
Υπηρεσία ΦΠΑ τον Μάρτιο, 2004 µε τίτλο «Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών  
Τουριστικών Περιηγήσεων».  Η παράγραφος 3.9 τροποποιείται µε τη 
διαγραφή της φράσης που αρχίζει από «εκτός αν αυτός έχει δικαίωµα..» µέχρι 
το τέλος της παραγράφου.  Η παράγραφος 4.2. τροποποιείται µε τη διαγραφή 
της πρότασης που αρχίζει µε τη φράση :«Ωστόσο αν επιθυµείτε..» µέχρι το 
τέλος της παραγράφου και η παράγραφος 4.3. τροποποιείται µε τη διαγραφή 
της πρότασης που αρχίζει µε τη φράση «Όµως, µπορείτε να επιλέξετε ..» 
µέχρι το τέλος της παραγράφου. Το παράρτηµα ΣΤ τροποποιείται µε τη 
διαγραφή των δύο προτάσεων στο σηµείο 6 και αντικατάσταση τους από τις 
ακόλουθες: «Αν όχι, χρησιµοποιείτε το ΣΠΟΤΠ. Αν ναι, δεν έχετε δικαίωµα να 
χρησιµοποιήσετε το ΣΠΟΤΠ» 
 
Οι διατάξεις που ρυθµίζουν την εφαρµογή του ΣΠΟΤΠ είναι οι διατάξεις του 
άρθρου 41 των περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµων του 2000 µέχρι 
2008 και των Κανονισµών 129 µέχρι 137 των περί Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας (Γενικών) Κανονισµών του 2001 µέχρι 2008.  
 
 
 
 
                                                                                 (Ν. Συµεωνίδου) 
                                                                                για  Έφορο Φ.Π.Α.                                          
 
 
Αντ.   05.13.004 
 
Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή 
 
        : Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
 
        : Αρχιτελωνείο 
 
        : Κ.Ε.Β.Ε. 
          Τ.Θ. 21455 
          1509 Λευκωσία 
 
        : Ο.Ε.Β. 
          Τ.Θ. 21657 
          1511 Λευκωσία 
          
         :Σύνδεσµο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου          
          Τ.Θ. 22369 
           1521 Λευκωσία 
 
         :Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
          Τ.Θ. 24935 
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          1355 Λευκωσία 
 
        : Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής 
          Τ.Θ. 25584 
          1310 Λευκωσία 
    
        : Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου 
          Τ.Θ. 26540 
           1640 Λευκωσία 
        
 
        : Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου 
          Τ.Θ. 53684 
          3317 Λεµεσός 
 
        : Προϊσταµένους  Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α. 
 
        : Προϊστάµενους Τοµέων Κεντρικών Γραφείων Φ.Π.Α. 
 
                     
 
 
 
 
 
 


