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΄Ολους τους λειτουργούς,

∆ιεθνείς µεταφορές
Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του Ν.246/90 υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή:
(i) Η παροχή υπηρεσιών πρόσδεσης (docking), ρυµούλκησης, εξυπηρέτησης του
φορτίου άµεσα συνδεδεµένου µε την εισαγωγή η εξαγωγή αγαθών ή την
επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. Εξαιρούνται της µεταχείρισης αυτής οι
υπηρεσίες σε σκάφη ή αεροσκάφη ιδιωτική χρήσης.
(iii)Οι αεροπορικές και θαλάσσιες µεταφορές προσώπων και αγαθών από το
εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από τόπο σε τόπο εκτός
της ∆ηµοκρατίας, καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε αυτές βοηθητικές
υπηρεσίες.
Από το συνδυασµό των δύο παραγράφων προκύπτει ότι υπόκεινται στο µηδενικό
συντελεστή οι εξής υπηρεσίες:
∆ιεθνείς µεταφορές
Ο µηδενικός συντελεστής καλύπτει τα εισιτήρια επιβατών και το ναύλο εµπορευµάτων που
µεταφέρονται µε πλοίο ή αεροπλάνο (ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα, εκτόπισµα ή
βάρος):
• από την Κύπρο στο εξωτερικό
• από το εξωτερικό στην Κύπρο
• από µια χώρα του εξωτερικού σε άλλη χώρα του εξωτερικού.
Τα φαγητά και τα ποτά που περιλαµβάνονται στην τιµή του εισιτηρίου, αποτελούν µέρος
της ενιαίας παροχής υπηρεσίας µεταφοράς. ΄Οταν χρεώνονται χωριστά, η παράδοση τους
είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α. διότι πραγµατοποιείται εκτός της
∆ηµοκρατίας.
Τα έξοδα συσκευασίας/πακεταρίσµατος που συµπεριλαµβάνονται στο ναύλο, αποτελούν
µέρος της ενιαίας παροχής υπηρεσίας µεταφοράς. ΄Οταν προσφέρονται χωριστά, (όχι
από εκείνο που παρέχει την υπηρεσία µεταφοράς) υπόκεινται στο θετικό συντελεστή.
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-2Η χρέωση για επιπλέον βάρος των αποσκευών επιβατών είναι αµοιβή για τη µεταφορά
τους και υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή.
Η διεθνής χερσαία µεταφορά (οδική ή σιδηροδροµική) δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
ΙΙ και, εποµένως, υπόκειται στο θετικό συντελεστή.
Σηµειώνεται ότι διακρίνονται από τις διεθνείς µεταφορές τα πακέτα που εµπίπτουν στο
ειδικό καθεστώς ταξιδιωτικών πρακτορείων, των οποίων φορολογείται η µεικτή αµοιβή.
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης των άµεσων αναγκών των πλοίων και αεροσκαφών
Ο µηδενικός συντελεστής καλύπτει υπηρεσίες που παρέχονται σε επιβατηγά, εµπορικά και
πολεµικά πλοία και αεροσκάφη µέσα στα όρια των λιµανιών και αεροδροµίων. Τέτοιες
υπηρεσίες είναι η πλοήγηση, η ρυµούλκηση, η πρόσδεση, η χρήση εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού, περισυλλογή σκυβάλων, η κατάθεση δηλωτικού σκάφους στο τελωνείο και
άλλες συναφείς εργασίες (ship and aircraft handling).
Στο θετικό συντελεστή υπόκεινται:
• οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ιδιωτικά σκάφη και αεροσκάφη
• οι πραγµατογνωµοσύνες και επιθεωρήσεις πλοίων και αεροσκαφών.
΄Οµως, οι υπηρεσίες που παρέχουν η Αρχή Λιµένων Κύπρου σε πλοία και το Τµήµα
Πολιτικής Αεροπορίας σε αεροσκάφη, είναι εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α. διότι
εµπίπτουν στα πλαίσια της αποστολής τους.
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης του φορτίου
Ο µηδενικός συντελεστής καλύπτει τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του φορτίου µέσα στα
όρια των λιµανιών και αεροδροµίων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η φόρτωση και εκφόρτωση ,
η µεταφορά του φορτίου από και προς τις αποθήκες, η ετοιµασία φορτωτικών, η
προσκόµιση του φορτίου στο τελωνείο και άλλες συναφείς εργασίες (goods handling).
Στο µηδενικό συντελεστή υπόκεινται και οι επισταλίες ή επίναυλος (demurrage) που
χρεώνονται για καθυστέρηση στη φόρτωση ή εκφόρτωση του εµπορευµατοκιβωτίου πέραν
του χρόνου που καθορίζεται στη φορτωτική.
Στο θετικό συντελεστή υπόκεινται:
• οι υπηρεσίες των τελωνειακών πρακτόρων (π.χ. κατάθεση διασαφήσεων εισαγωγής,
εξαγωγής κ.λ.π.)
• οι πραγµατογνωµοσύνες και επιθεωρήσεις του φορτίου
• η φόρτωση κιβωτίων σε εµπορευµατοκιβώτιο και η εκφόρτωσή τους όταν λαµβάνει
χώρα στις εγκαταστάσεις του εµπορευοµένου (ενώ σε τελωνειακές αποθήκες και
αποθήκες αποταµίευσης υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή)
• η εκµίσθωση γερανών, περονοφόρων και άλλων παρόµοιων µηχανηµάτων χωρίς
χειριστή
• η αποθήκευση εµπορευµάτων σε αποθήκες αποταµίευσης ή αλλές αποθήκες εκτός των
λιµανιών και αεροδροµίων.
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Η αποθήκευση εµπορευµάτων σε αποθήκες της Αρχής Λιµένων και του Τελωνείου είναι
εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α.
Εξυπηρέτηση των επιβατών
Ο µηδενικός συντελεστής καλύπτει υπηρεσίες που παρέχονται µέσα στα όρια των
λιµανιών και αεροδροµίων όπως τον έλεγχο εισιτηρίων, παραλαβή και παράδοση
αποσκευών, ανεύρεση χαµένων αποσκευών, συνοδεία επιβατών και άλλες συναφείς
εργασίες (passenger handling).
Η παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης, πληροφόρησης και άνεσης που παρέχουν οι
αεροπορικές εταιρείες σε ορισµένους πελάτες τους έναντι αµοιβής (π.χ. συνδροµή στο
Sunjet Executive Club) υπόκειται στο θετικό συντελεστή.
∆ιαµεσολάβηση
Οι προµήθειες που λαµβάνουν οι αντιπροσώποι (π.χ. ταξιδωτικά πρακτορεία) από τη
διαµεσολάβησή τους για την διεθνή µεταφορά προσώπων ή αγαθών υπόκεινται στο
µηδενικό συντελεστή. Οι προµήθειες για την πώληση πακέτων του ειδικού καθεστώτος
υπόκεινται στο θετικό συντελεστή.

Κατάργηση
Οι εγκύκλιοι Α.170 και Α.188 αποσύρονται.

(Μ. Μιλτιάδου)
για ΄Εφορο Φ.Π.Α.
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