
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
Αρ. Φακ. : Κ.Π. II/xiii                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αρ. Φαξ.:  367965                                                               ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
Αρ. Τηλ.:   306365                                                                ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α. 
                                                                                                1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
Ερµηνευτική Εγκύκλιος 44 
 
                                                                                                 8 Ιουλίου 1997 
Όλους τους λειτουργούς, 

 
Γεωργικά µηχανήµατα 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο (xiii) του Παραρτήµατος ΙΙ του Ν.246/90, η παράδοση 
γεωργικών µηχανηµάτων, υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή.  Όµως, οι κοπτικές µηχανές 
για γρασίδι υπόκεινται στο θετικό συντελεστή. 
 
«Γεωργικό µηχάνηµα» είναι συσκευή ή πολύπλοκο εργαλείο το οποίο προορίζεται για 
χρήση σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις.  Ο όρος «αγροτική εκµετάλλευση ερµηνεύεται στο 
άρθρο 48 του Ν.246/90. 
 
Τα είδη που περιλαµβάνονται στις γνωστοποιήσεις Κ∆Π 157/92 και Κ∆Π 68/97 
θεωρούνται ως γεωργικά µηχανήµατα και υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή.  Τα 
εξαρτήµατα γεωργικών µηχανηµάτων δεν καλύπτονται από τον όρο «γεωργικό µηχάνηµα» 
και επιβαρύνονται µε το θετικό συντελεστή. 
 
Στο Παράρτηµα Α της παρούσας εγκυκλίου περιλαµβάνονται είδη που θεωρήθηκαν από 
την Υπηρεσία Φ.Π.Α. ότι είναι γεωργικά µηχανήµατα υποκείµενα στο µηδενικό συντελεστή. 
 
Στο Παράρτηµα Β περιλαµβάνονται είδη που δεν θεωρήθηκαν γεωργικά µηχανήµατα και 
φορολογήθηκαν µε το θετικό συντελεστή. 
 
Οι εγκύκλιοι Α67 και Α348 αποσύρονται και αντικαθίστανται µε την παρούσα. 
 
 
 
 
 
                                                                                                          (Ν.Συµεωνίδου) 
                                                                                                        για Έφορο Φ.Π.Α. 
Συνηµ. 
 
Κοιν.: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
           Τ.Θ. 4935 
           1355 Λευκωσία 
         :  Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής 
            Τ.Θ. 4501 
           1300 Λευκωσία 
         :  Γενικό Ελεγκτή 
         :  Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Είδη που θεωρούνται γεωργικά µηχανήµατα  
και υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή 

 
• Αρµεχτικές µηχανές (δασµολογική κλάση 83.34.10) 
• Κινητήρες «ντήζελ», κατάλληλοι για την άντληση νερού 
       (δασµολογική κλάση 84.08.90.31.90) 
• Αναµικτήρες για Παρασκευή ζωοτροφών 
• Μύλοι Σιτηρών 
• Αυτόµατα συστήµατα ταϊσµατος για αγελάδες, χοίρους και κοτόπουλα 
      (δασµολογική κλάση 84.36) 
• Συστοιχίες κλουβιών για αυγοπαραγωγή (δασµολογική κλάση 84.36) 
• Ρυµουλκούµενες µηχανές από γεωργικούς ελκυστήρες για τον κατατεµαχισµό και 

ανάµειξη τροφής για αγελάδες (δασµολογική κλάση 87.16.20) 
• Αντλίες για υγρά, έστω και µε µετρική διάταξη, πέραν των 2.22 kw (3 άλογα) και 

ανυψωτές υγρών, για γεωργικούς σκοπούς, εξαιρουµένων των µερών  
      (δασµολογική κλάση 84.13) 
• Σετ πέκκου Mamgad 
• Balers, Disk Mowers, Windrower και Rotary Cultivators 
• Αξονική αντλία για υγρά, πέραν των 3 αλόγων που παραδίδεται ταυτόχρονα ως ενιαίο 

σύστηµα άντλησης υγρών 
• Σετ µίνι σπρίγκλερ 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «µάππουρου» 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «501» της εταιρείας Γιαννοπλαστ Λτδ 
• Σπρίγκλερ σε σετ µίνι προπέλλα 
• Σπρίγκλερ σε σετ πινέζα 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου εκτοξευτήρα 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «Bridge» 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου «High Rate» 
• Σετ µίνι σπρίγκλερ τύπου βελόνας 
• Pop up τύπου  «Rain Bird» 
• Εµβολοφόροι κινητήρες µε ανάφλεξη µε συµπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ηµιντήζελ) 

κατάλληλοι για την άντληση νερού (δασµολογική κλάση 84.08.90) 
• Μηχανήµατα διασκορπισµού ή διανοµής στερεών λιπασµάτων (λιπαντήρες) 
      (δασµολογική κλάση ΕΧ84.32) 
• Λιπαντήρες για υγρά λιπάσµατα που προορίζονται για χρήση σε αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις 
• Χειροκίνητο µηχάνηµα µεταφοράς εµπορευµάτων (Honda Power Carrier) εφόσον 

χρησιµοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και ταξινοµείται στις δασµολογικές κλάσεις 
της Κ∆Π 157/92 

• Σπαστήρας αρωµατικών φυτών 
• Μηχανή διαχωρισµού αρωµατικών φυτών 
• Συσκευή “DOSATRON INJECTOR” 
• Ολοκληρωµένα συστήµατα άρδευσης (δασµολογική κλάση 84.24.81) 
• Αντλία νερού HONDA, µοντέλο WH15 X DI εφόσον είναι ιπποδύναµης 4hp (3kw) 
      (δασµολογική κλάση 84.13) 
• Συσκευές άρδευσης (δασµολογική κλάση 84.24.81) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Είδη που δεν θεωρούνται γεωργικά µηχανήµατα  
και υπόκεινται στο θετικό συντελεστή 

 
• Ψυκτικές µηχανές που τοποθετούνται ως µέρος του συστήµατος αρµέγµατος 
• Κινητήρες βενζίνης (κινητήρες µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε 

ανάφλεξη µε ηλεκτρικούς σπινθήρες) (δασµολογική κλάση 84.07) 
• Κοχλίες (screw conveyors) 
• Σιλό 
• Αναµικτήρες για την παρασκευή µπογιάς και σαγρέ 
• Βαρέλλες µεταφοράς ζωοτροφών 
• Αυτόµατα συστήµατα καθαρισµού υποστατικών για χοίρους, κοτόπουλα και 

αγελάδες 
• Συστήµατα µεταφοράς αυγών 
• Κλουβιά για γουρούνες 
• Ταΐστρες και ποτίστρες για χοίρους και κοτόπουλα 
• Πόρτες για µάντρες χοιροστασίου  
• Ψαλίδια οροφής κτιρίων για τις φάρµες 
• Μηχανισµός για αυτόµατο άνοιγµα των παραθύρων στα υποστατικά φάρµων 
• Ανεµιστήρες για τον εξαερισµό των υποστατικών 
• Μεταλλικά πατώµατα για χοιροστάσια 
• ∆ιάφορα εξαρτήµατα (γωνίες, ταφ, ενώσεις, σέλλα, τάππος, στάρτερ, κτλ) 
• Ρουπινέττο (ball valve), πέκκα (dripper), φίλτρα (filters), κοκκαλάκια (acetal), 

λαστιχάκια «Ο» («Ο» rings) 
• Τρυπητήρι και βαρτήρι 
• Σωλήνες πολυαιθυλενίου 
• Πλαστικά εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου 
• Υδροµετρητές 
• Φίλτρα 
• Υδροµετρητές και φίλτρα για λιπαντήρες 
• Γεωργικό φιλµ 
• Γεννήτριες (ηλεκτρικοί δύναµοι) και τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (δασµολογική κλάση 85.02) 
• Αρίδες ανόρυξης λάκκων (Post Hole Diggers) 
• Μικρά τρόλλευς για µεταφορά προϊόντων τα οποία µπορούν να εφαρµόζουν σε 

χειροκίνητα τρακτέρ 
• Ο αποστακτήρας (καζάνι) 
• Ο ψυκτήρας 
• ∆ιαχωριστήρας αιθέριων ελαίων 
• Συσκευές άρδευσης (δασµολογική κλάση κεφ. 39) 
• Αλυσοπρίονα (δασµολογική κλάση 84.67) 
• Αρίδα (Post Hole Digger) για την ανόρυξη µικρών λάκκων για φύτευση δένδρων  
• Ηλεκτρική µηχανή κουρέµατος προβάτων 
• Μηχανές αποφλοιώσεως ξηρών καρπών και επεξεργασίας της σταφίδας, των 

φασολιών, φυστικιών και ρεβιθιών (δασµολογική κλάση 84.38.60.00) 
• «Σωλήνες Τεχνητής Βροχής» (δασµολογική κλάση 73.06) 
• Infrared heaters (δασµολογική κλάση 73.26.90.98.90) 



∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ

 
Αρ. Φακ.  Κ.Π. ΙΙ/xiii   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Αρ. Φαξ.  367965 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
Αρ. Τηλ.  306374 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φ.Π.Α. 
 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
 
 24 Σεπτεµβρίου 1997 
 
 
 
 
΄Ολους τους Λειτουργούς, 
 

 
Αναφέροµαι στην ερµηνευτική εγκύκλιο 44, ηµεροµηνίας 8 Ιουλίου 1997 µε θέµα τα 
γεωργικά µηχανήµατα και παρακαλώ όπως το Παράρτηµα Α και Παράρτηµα Β 
αντικατασταθούν µε τα Παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή. 
 
 
 
 
 
 (Ν. Συµεωνίδου) 
 για ΄Εφορο Φ.Π.Α. 
 
 
 
Συνηµ. 
 
Koιν.:  Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
           Τ.Θ. 4935 
           Λευκωσία 
       :   Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων  
           Λογιστών Αµερικής 
           Τ.Θ. 4501 
           1300 Λευκωσία 
       :    ΚΕΒΕ 
           Τ.Θ.  1455 
           Λευκωσία 
       :   Γενικό Ελεγκτή 
       :   Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
         :    Αρχιτελωνείο 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Είδη που θεωρούνται γεωργικά µηχανήµατα 
και υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή 

 
 
 
• Αρµεχτικές µηχανές (δασµολογική κλάση 84.34.10) 
• Κινητήρες "ντήζελ", κατάλληλoι για την άντληση νερού 
 (δασµολογική κλάση 84.08.90.31.90) 
• Αναµικτήρες για Παρασκευή ζωοτροφών 
• Μύλοι Σιτηρών 
• Αυτόµατα συστήµατα ταϊσµατος για αγελάδες, χοίρους και κοτόπουλα 

(δασµολογική κλάση 84.36) 
• Συστοιχίες κλουβιών για αυγοπαραγωγή (δασµολογική κλάση 84.36) 
• Ρυµουλκούµενες µηχανές από γεωργικούς ελκυστήρες για τον κατατεµαχισµό και 

ανάµειξη τροφής για αγελάδες (δασµολογική κλάση 87.16.20) 
• Αντλίες για υγρά, έστω και µε µετρική διάταξη, πέραν των 2.22 kw (3 άλογα) και 

ανυψωτές υγρών, για γεωργικούς σκοπούς, εξαιρουµένων των µερών 
(δασµολογική κλάση 84.13) 

• Σετ πέκκου Mamgad 
• Βalers, Disk Mowers, Windrower και Rotary Cultivators 
• Αξονική αντλία για υγρά, πέραν των 3 αλόγων που παραδίδεται ταυτόχρονα ως 

ενιαίο σύστηµα άντλησης υγρών 
• Σετ µίνι σπρίγκλερ 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "µάππουρου" 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "501" της εταιρείας Γιαννοπλαστ Λτδ 
• Σπρίγκλερ σε σετ µίνι προπέλλα 
• Σπρίγκλερ σε σετ πινέζα 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου εκτοξευτήρα 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "Bridge" 
• Σπρίγκλερ σε σετ τύπου "High Rate" 
• Σετ µίνι σπρίγκλερ τύπου βελόνας 
• Pop up τύπου "Rain Bird" 
• Εµβολοφόροι κινητήρες µε ανάφλεξη µε συµπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ηµιντήζελ) 

κατάλληλοι για την άντληση νερού (δασµολογική κλάση 84.08.90) 
• Μηχανήµατα διασκορπισµού ή διανοµής στερεών λιπασµάτων (λιπαντήρες) 

(δασµολογική κλάση ΕΧ 84.32) 
• Λιπαντήρες για υγρά λιπάσµατα που προορίζονται για χρήση σε αγροτικές 

εκµεταλλεύσεις 
• Xειροκίνητο µηχάνηµα µεταφοράς εµπορευµάτων (Ηοnda Power Carrier) εφόσον 

χρησιµοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και ταξινοµείται στις δασµολογικές 
κλάσεις της Κ∆Π 157/92 

• Σπαστήρας αρωµατικών φυτών 
• Μηχανή διαχωρισµού αρωµατικών φυτών 
• Συσκευή "DOSATRON INJECTOR" 
• Ολοκληρωµένα συστήµατα άρδευσης (δασµολογική κλάση 84.24.81) 
• Αντλία νερού HONDA, µοντέλο WH15 X DI εφόσον είναι ιπποδύναµης 4hp (3kw) 
(δασµολογική κλάση 84.13) 
• Συσκευές άρδευσης (δασµολογική κλάση 84.24.81) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Είδη που δεν θεωρούνται γεωργικά µηχανήµατα 
και υπόκεινται στο θετικό συντελεστή 

 
• Ψυκτικές µηχανές που τοποθετούνται ως µέρος του συστήµατος αρµέγµατος 
• Κινητήρες βενζίνης (κινητήρες µε παλινδροµικό ή περιστρεφόµενο έµβολο, µε 

ανάφλεξη µε ηλεκτρικούς σπινθήρες) (δασµολογική κλάση 84.07) 
• Κοχλίες (screw conveyors) 
• Σιλό 
• Αναµικτήρες για την παρασκευή µπογιάς και σαγρέ 
• Βαρέλλες µεταφοράς ζωοτροφών 
• Αυτόµατα συστήµατα καθαρισµού υποστατικών για χοίρους, κοτόπουλα και 

αγελάδες 
• Συστήµατα µεταφοράς αυγών 
• Κλουβιά για γουρούνες 
• Ταϊστρες και ποτίστρες για χοίρους και κοτόπουλα 
• Πόρτες για µάντρες χοιροστασίου 
• Ψαλίδια οροφής κτιρίων για τις φάρµες 
• Μηχανισµός για αυτόµατο άνοιγµα των παραθύρων στα υποστατικά φάρµων 
• Ανεµιστήρες για τον εξαερισµό των υποστατικών 
• Μεταλλικά πατώµατα για χοιροστάσια 
• ∆ιάφορα εξαρτήµατα (γωνιές, ταφ, ενώσεις, σέλλα, τάππος, στάρτερ, κτλ) 
• Ρουπινέττο (ball valve), πέκκα (dripper), φίλτρα (filters), κοκκαλάκια (acetal), 

λαστιχάκια "Ο" ("Ο" rings) 
• Τρυπητήρι και βαρτήρι 
• Σωλήνες πολυαιθυλενίου 
• Πλαστικά εξαρτήµατα πολυαιθυλενίου 
• Υδροµετρητές 
• Φίλτρα 
• Υδροµετρητές και φίλτα για λιπαντήρες 
• Γεωργικό φιλµ 
• Γεννήτριες (ηλεκτρικοί δύναµοι) και τα συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (δασµολογική κλάση 85.02) 
• Αρίδες ανόρυξης λάκκων (Post Hole Diggers) 
• Μικρά τρόλλευς για µεταφορά προϊόντων τα οποία µπορούν να εφαρµόζουν σε 

χειροκίνητα τρακτέρ 
• Ο αποστακτήρας (καζάνι) 
• Ο ψυκτήρας 
• ∆ιαχωριστήρας αιθέριων ελαίων 
• Συσκευές άρδευσης (δασµολογική κλάση κεφ. 39) 
• Αλυσοπρίονα (δασµολογική κλάση 84.67) 
• Αρίδα (Post Hole Digger) για την ανόρυξη µικρών λάκκων για φύτευση δένδρων 
• Ηλεκτρική µηχανή κουρέµατος προβάτων 
• Μηχανές αποφλοιώσεως ξηρών καρπών και επεξεργασίας της σταφίδας, των 

φασολιών, φυστικιών και ρεβιθιών (δασµολογική κλάση 84.38.60.00) 
• "Σωλήνες Τεχνητής Βροχής" (δασµολογική κλάση 73.06) 
• Infrared heaters (δασµολογική κλάση 73.26.90.98.90) 
 




