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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 108 
 
Όλους τους Λειτουργούς 
 

 
Συναλλαγές µεταξύ προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικά Κράτη 

µέλη αλλά αποτελούν το ίδιο νοµικό πρόσωπο 
 

Σύµφωνα µε την φορολογική πολιτική, η οποία εφαρµοζόταν µε βάση την περί 
ΦΠΑ νοµοθεσία, οι πράξεις µεταξύ µητρικής εταιρείας και µόνιµης 
εγκατάστασης της σε άλλο Κράτος µέλος θεωρούνταν φορολογητέες 
συναλλαγές. 
 
Εξαίρεση αποτελούσαν υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Τρίτο 
Παράρτηµα της περί ΦΠΑ νοµοθεσίας.  Οποιαδήποτε υπηρεσία 
περιλαµβάνεται  στο Τρίτο Παράρτηµα και παρέχεται µεταξύ δύο 
παραρτηµάτων/ εγκαταστάσεων του ίδιου νοµικού προσώπου, υποκείµενου 
στο φόρο προσώπου στη ∆ηµοκρατία,   δεν αποτελεί συναλλαγή για σκοπούς 
Φ.Π.Α., λόγω του ότι λαµβάνει χώρα εντός του ίδιου νοµικού προσώπου και 
όχι µεταξύ δύο υποκειµένων στο φόρο προσώπων  
 
Σχετική είναι και η θέση η οποία έχει εκφραστεί στο ενηµερωτικό έντυπο 13 µε 
τίτλο «Τόπος παροχής υπηρεσιών» που εκδόθηκε τον Μάϊο, 2002, και 
επανεκδόθηκε τον Αύγουστο, 2005 από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. µε σκοπό να 
δοθούν οι ανάλογες οδηγίες στα πρόσωπα που ασχολούνται µε παροχή 
υπηρεσιών.  Συγκεκριµένα στο εν λόγω ενηµερωτικό έντυπο αναφέρεται ότι:  

 
«Η αντίστροφη χρέωση δεν εφαρµόζεται σε υπηρεσίες που παρέχονται 
από µια εγκατάσταση στο εξωτερικό προς την ίδια νοµική οντότητα, αφού 
αυτό δεν αποτελεί συναλλαγή για σκοπούς Φ.Π.Α.» 

 
Απόφαση ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) στην 
Υπόθεση C-210/04. 
 
Στην Υπόθεση C-210/04, το αιτούν δικαστήριο Corte suprema di cassazione 
(Ιταλία), ζητούσε µε προδικαστικό ερώτηµα στο ∆ΕΚ να πληροφορηθεί κατά 
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πόσο οι υπηρεσίες που παρέχονται από µια εταιρεία µε έδρα στο Ηνωµένο 
Βασίλειο προς την εγκατάσταση της στην Ιταλία εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της έκτης κοινοτικής οδηγίας. 
 
Στην πρόσφατη απόφαση του το ∆ΕΚ, έχει κρίνει ότι µε βάση τα άρθρα 2, 
παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, η µόνιµη εγκατάσταση που δεν αποτελεί αυτοτελή νοµική 
οντότητα έναντι της εταιρείας στην οποία ανήκει, βρίσκεται σε άλλο κράτος 
µέλος και αποτελεί τον αποδέκτη ορισµένων υπηρεσιών που παρέχει η 
εταιρεία αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκείµενη στον ΦΠΑ για το 
κόστος της παροχής των υπηρεσιών αυτών µε το οποίο χρεώνεται. 
 
Από την εκτίµηση του ∆ικαστηρίου συνάγεται ότι υποκαταστήµατα και µόνιµες 
εγκαταστάσεις νοµικών προσώπων, τα οποία δεν φέρουν τους οικονοµικούς 
κινδύνους από την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας του νοµικού 
προσώπου, δεν θεωρούνται ανεξάρτητα από το νοµικό πρόσωπο στο οποίο 
ανήκουν.  Συνάγεται εποµένως από την πιο πάνω προδικαστική ερώτηση του 
Ιταλικού ∆ικαστηρίου και απόφαση του ∆ΕΚ, ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται 
από µια µητρική εταιρεία εγκατεστηµένη σε ένα Κράτος µέλος προς ένα 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο το οποίο δεν έχει καταχωρισθεί ως 
αυθύπαρκτη νοµική οντότητα και αποτελεί µόνιµη εγκατάσταση σε άλλο 
Κράτος µέλος δεν πρέπει να θεωρούνται ως φορολογητέες συναλλαγές.  ∆εν 
συνιστούν επίσης φορολογητέες συναλλαγές οι χρεώσεις των εξόδων του 
υποκαταστήµατος προς την µητρική εταιρεία. 
 
  
 
 

                                                                 
                                                                               (Ν. Συµεωνίδου) 
                                                                              για   Έφορο ΦΠΑ                                              
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή 
 
        : Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
 
        : Αρχιτελωνείο 
 
        : Κ.Ε.Β.Ε. 
          Τ.Θ. 21455 
          1509 Λευκωσία 
 
        : Ο.Ε.Β. 
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          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 
 
        : Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου 
          Τ.Θ. 53684 
          3317 Λεµεσός 
 
        : Προϊσταµένους  Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α. 
 
        : Προϊστάµενους Τοµέων Κεντρικών Γραφείων Φ.Π.Α. 
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Κοιν.: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
 
Αντ. 4.24.02 
 


