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           23 Σεπτεµβρίου, 2008 
 
Ερµηνευτική Εγκύκλιος 126 
 
Όλους τους λειτουργούς, 
 
Θέµα: Εισαγωγές, παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε 

ελεύθερη ζώνη 
 

  
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 και την παράγραφο 10(β) (ii) του Έκτου Παραρτήµατος των περί 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµων του 2000 µέχρι 2008, η εισαγωγή, παράδοση και 
απόκτηση αγαθών τα οποία προορίζονται να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη, υπόκεινται στο 
µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 
 
Η επιβολή του µηδενικού συντελεστή µε βάση τα πιο πάνω, εφαρµόζεται µόνο για αγαθά τα 
οποία αναφέρονται σε άδεια άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ελεύθερη ζώνη 
που χορηγείται από το Τµήµα Τελωνείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) αριθµ. 
2913/92 και Καν. (ΕΟΚ) αριθµ. 2454/93 για κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική 
δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη. 
 
Τονίζεται ότι σε καµιά περίπτωση δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις οι 
εισαγωγές, παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών για εξοπλισµό υποστατικών της επιχείρησης 
του υποκειµένου στο φόρο προσώπου στην Ελεύθερη Ζώνη, όπως πχ µηχανήµατα, έπιπλα, 
γραφειακός εξοπλισµός, διακοσµητικά αντικείµενα κλπ.  
 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που αναφέρεται στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, ο 
ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των εµπορευµάτων από τρίτες χώρες εισπράττεται από το Τελωνείο, 
ενώ για τα κοινοτικά εµπορεύµατα, ο ΦΠΑ  καταβάλλεται από το υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο επί της απόκτηση των αγαθών, στη φορολογική δήλωση για την περίοδο εντός της 
οποίας εµπίπτει το φορολογικό σηµείο για την απόκτηση.  Λεπτοµέρειες  για την απόδοση 
ΦΠΑ για αποκτήσεις αγαθών στη ∆ηµοκρατία αναφέρονται στο µέρος 4 του ενηµερωτικού 
εντύπου 19 µε τίτλο «Η εφαρµογή του ΦΠΑ στην Κύπρο για ενδοκοινοτικές συναλλαγές».  
 
 
                                                                                  (Ν. Συµεωνίδου) 
                                                                                    για  Έφορο Φ.Π.Α.                                     
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Αντ.   13.31.011.001.023 
          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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


