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Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2021 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Έκδοση Νόμιμων Αποδείξεων και Τιμολογίων – από εταιρείες που 

διενεργούν εξαγωγές 
 
Κυρία/ε, 
 
Έχει περιέλθει στην αντίληψη μας ότι κάποιες εταιρείες που επιθυμούν να εκδώσουν 
Πιστοποιητικά Προέλευσης προσκομίζουν τιμολόγια χωρίς να φέρουν τον Αριθμό 
Φορολογικής Ταυτότητας ή και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 των περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Γενικών) Κανονισμών τα τιμολόγια πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
• Αναγνωριστικό αριθμό 
• Το χρόνο της συναλλαγής ή την ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκε η πληρωμή 

σύμφωνα με τον κανονισμό 11(1)(γ) 
• Την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου 
• Το όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής του προμηθευτή 
• Το όνομα και διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή 

παρέχονται υπηρεσίες 
• Επαρκή περιγραφή για αναγνώριση των αγαθών που παραδίδονται ή των υπηρεσιών 

που παρέχονται 
• Την ποσότητα των αγαθών ή την έκταση των υπηρεσιών, το συντελεστή φόρου και το 

πληρωτέο ποσό. 
• Το ακαθάριστο ολικό πληρωτέο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
• Το συντελεστή οποιασδήποτε έκπτωσης τοις μετρητοίς που προσφέρεται 
• Τα ποσά του ΦΠΑ, σε ευρώ 
• Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σχέδιο περιθωρίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 του 

περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί, αναφορά στο άρθρο αυτό 
• Όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής του αντιπροσώπου ΦΠΑ σε περιπτώσεις που ο 

Έφορος δίδει εντολή σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να διορίσει αντιπρόσωπο ΦΠΑ 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 37 του προαναφερθέντος Νόμου 

 
Ταυτόχρονα, και για σκοπούς σωστής προστασίας τόσο της εταιρείας σας όσο και των 
Eπιμελητηρίων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε σε επίσημο επιστολόχαρτο της εταιρείας 
σας, δείγματα των υπογραφών των ατόμων της εταιρείας σας που είναι εξουσιοδοτημένα 
να υπογράφουν ώστε να υπάρχει πρόσφατο δείγμα υπογραφής για ταυτοποίηση. 
 
Με εκτίμηση,  
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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