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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 68 
 
Όλους τους λειτουργούς 
 
 

Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση  των 
άµεσων αναγκών των πλοίων 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5(α) του ΄Εκτου Παραρτήµατος  του Ν. 95(Ι)/2000 οι 
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών των πλοίων επιβαρύνονται µε το 
µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. (0%). 
 
2.      Τα πλοία που καλύπτονται από την εν λόγω διάταξη, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3(α) του ιδίου Παραρτήµατος,  είναι τα πλοία εκτοπίσµατος όχι  λιγότερου 
των 15 τόνων που χρησιµοποιούνται στη ναυσιπλοία ανοικτής θάλασσας και εκτελούν 
µεταφορές επιβατών µε κόµιστρο ή µε τα οποία ασκείται εµπορική, βιοµηχανική ή 
αλιευτική δραστηριότητα, καθώς επίσης τα ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία 
επιθαλάσσιας  αρωγής και τα πλοία παράκτιας αλιείας. 
 
3.      Ανάµεσα στις υπηρεσίες που θεωρούνται ότι αφορούν την εξυπηρέτηση των 
άµεσων αναγκών των πλοίων (οι οποίες συνήθως παρέχονται από 
διαχειριστές/ναυτιλιακά γραφεία προς τους πλοιοκτήτες) και συνεπώς επιβαρύνονται µε 
το µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται:  
 

 ∆ιευθετήσεις για την επίβλεψη της συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής του 
πλοίου. 

 
 Πρόσληψη και παραχώρηση πληρώµατος. 

 
 Είσπραξη εκ µέρους του πλοιοκτήτη των ναύλων και µισθωµάτων. 

 
 ∆ιευθετήσεις για φόρτωση και εκφόρτωση. 

 
 ∆ιευθετήσεις για την προµήθεια τροφοεφοδίων στα πλοία.    
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 ∆ιευθετήσεις για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών.   
 

 Πληρωµή εκ µέρους του πλοιοκτήτη όλων των εξόδων για υπηρεσίες που 
παρέχονται από τρίτους ή που σχετίζονται µε την αποτελεσµατική διαχείριση 
των πλοίων. 

 
 ∆ιευθέτηση ασφάλισης πλοίων. 

 
 Χειρισµό ασφαλιστικών και άλλων απαιτήσεων σε σχέση µε πλοία  υπό 

            διαχείριση.  
 

 Αναζήτηση και διαπραγµάτευση πρόσληψης πληρωµάτων. 
 
 Παραχώρηση πληρωµάτων. 

 
 Ανάληψη υποχρέωσης διαφήµισης, προώθησης πωλήσεων και δηµοσίων 

σχέσεων. 
 
4.       Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω σε κάθε περίπτωση, λόγω της ευρύτητας του 
φάσµατος των υπηρεσιών που παρέχουν οι διαχειριστές/ναυτιλιακά γραφεία προς τους 
πλοιοκτήτες, θα πρέπει να εξετάζεται λεπτοµερώς η φύση και ο χαρακτήρας της κάθε 
υπηρεσίας για να καθορίζεται επακριβώς η φορολογική τους µεταχείριση.  Πρόσθετα για 
ορισµένες υπηρεσίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι κανόνες του τόπου 
παροχής των υπηρεσιών. 
 
5.      Εξάλλου σηµειώνω ότι µε το Ν.95(Ι)/2000 καταργείται το δικαίωµα των 
προσώπων που πραγµατοποιούν µόνο φορολογητέες συναλλαγές που επιβαρύνονται 
µε το µηδενικό συντελεστή να ζητούν εξαίρεση από την υποχρέωση για εγγραφή, και 
συνεπώς πιθανόν οι διαχειριστές/ναυτιλιακά γραφεία, ανάλογα µε τον ετήσιο κύκλο 
εργασιών τους, να έχουν  
υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
                                                                              (Α. Κούτρας) 
                                                                          για ΄Εφορο Φ.Π.Α. 
 
 
Κοιν.: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
          Τ.Θ. 24935 
          135 Λευκωσία 
 
       :   Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής 
           Τ.Θ. 2451 
           1300 Λευκωσία 
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     :  Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου 
        Τ.Θ. 26540 
        1640 Λευκωσία 
 
     :  Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου 
        Τ.Θ. 53684 
        3317 Λεµεσός 
 
     :  Γενικό Ελεγκτή 
 
     :  Γενικό ∆ιευθυντή 
        Υπουργείου Οικονοµικών 
 
     :  Κ.Ε.Β.Ε. 
        Τ.Θ. 21455 
        1509 Λευκωσία 
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