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11 Σεπτεμβρίου 2014 

Εγκύκλιος ΕΕ «ΦΚ» (132) 

Όλο το προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων, 

Πότε θεωρείται ένα σκάφος αναψυχής ως εμπορικό για να δικαιούται απαλλαγής από τον 
Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44(1) 

 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου. 
 

Υπό το φως της κατάργησης των Κατευθυντήριων Οδηγιών σχετικά με τον ορισμό του «ιδιωτικού 
σκάφους αναψυχής» και της έκδοσης νέων οδηγιών (έγγραφα CED 756 Rev 2 ημερ.13/6/2012, 
CED 464 Rev 2 – FINAL ημερ. 25/7/2012 και CED 792 ημερ. 30/8/2012) καθώς και με βάση τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C – 250/10 και C116/10, οι όροι και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται, στην εγκύκλιο ΕΕ «ΦΚ» (102) ημερομηνίας 21/12/2010, για να 
θεωρηθεί ότι ένα σκάφος αναψυχής χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς και κατά συνέπεια 
καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 44(1)(β) του Περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 
91(Ι)/2004, αποσύρονται. 

Αυτό κρίθηκε αναγκαίο έτσι ώστε οι απαλλαγές του άρθρου 14(1) (γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ να 
μπορούν να ισχύουν μόνο για τα καύσιμα που παρέχονται σε σκάφη που χρησιμοποιούνται για 
την άμεση παροχή υπηρεσιών, έναντι αμοιβής. Συνεπώς, αν ένα σκάφος αναψυχής εκμισθώνεται 
από τον ιδιοκτήτη του σε πρόσωπο ή ομάδα προσώπων για μεταφορά εμπορευμάτων ή 
προσώπων (υπαλλήλων ή άλλων) στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας, που δεν 
παρέχεται στον καταναλωτή ως υπηρεσία άμεσα, καθώς και κάθε χρήση για την ευχαρίστηση του 
χρήστη, πρέπει να φορολογούνται. 

Για να παραχωρηθεί φορολογική απαλλαγή στα καύσιμα σκαφών ή αεροσκαφών που 
μισθώνονται, πρέπει ο μισθωτής / τελικός χρήστης να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες μεταφορών 
έναντι αμοιβής και δεν θα περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία εταιρεία προβαίνει σε 
μίσθωση (χρηματοδοτική μίσθωση) σκάφους ή αεροσκάφους, χωρίς ο μισθωτής (χρηματοδοτικός 
μισθωτής) να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες έναντι αμοιβής. 
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Οι υπηρεσίες εκμισθώσεως σκάφους οι οποίες παρέχονται σε πρόσωπα τα οποία προτίθενται να 
το χρησιμοποιήσουν για αποκλειστικώς ιδιωτικούς σκοπούς, ως τελικοί καταναλωτές, ή η 
ενοικίαση του σκάφους, π.χ. ταξίδι με σκάφος για ψάρεμα, ταξίδι για διασκέδαση με σκάφος 
πολυτελείας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα που δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή 
για απαλλαγή του ΕΦΚ βάσει του άρθρου 14(1) (γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ. 

Η Εγκύκλιος ΕΕ «ΦΚ» (102) ημερομηνίας 21/12/2010 ανακαλείται. 

 

 

 

 

                                                                              (Άδωνις Χριστοφή)  
                                                                                                          για Αν. ∆ιευθυντή 

                                                                                                 Τμήματος Τελωνείων 
 

 

Κοιν  :-Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας ( υπόψη κας Έλενας Συμεωνίδου). Σχετική η επιστολή μου με 
αρ.φακ.04.02.023.002.004.004 ημερ. 20/8/2014  

 : -Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονομικών 
 : - Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: chamber@ccci.org.cy & marios@ccci.org.cy 
 :- Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy 
 :- Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων και ∆ιαμεταφορέων Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy 
 :- Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: chamberf@cytanet.com.cy 
 :- Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org 
 :- Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου 
  Ταχ. Θυρ. 21340, 1506 Λευκωσία 
 :- ExxonMobil Cyprus Inc.  
  Ταχ. Θυρ. 21340, 1506 Λευκωσία 
 :- Petrolina (Holdings) Public Ltd 
  Ταχ. Θυρ. 40162, 6301 Λάρνακα 
 :- Lukoil Cyprus Ltd  
  Ταχ. Θυρ. 21528, 1510 Λευκωσία 
 : - BP Eastern Mediterranean Ltd 
  Ταχ. Θυρ. 27629, 2431 Έγκωμη – Λευκωσία 

 : - Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), 
            Ταχ. Θυρίδα 56607, 3309 Λεμεσός 
         : - ISLAND PETROLEUM LTD 
            Ταχ. Θυρίδα 50663, 3608 Λεμεσός 
        : - AJAX OFFSHORE BUNKERING SERVICES LTD 
            Αγ. Παρασκευής αρ.124, 4044 Γερμασόγεια 
        : - BUNKER POINT LTD,  
            Ευαγόρου Παπαχριστοφόρου 6, 3030 Λεμεσός 
        : - Τομέα ∆ιαδικτυακής Πληροφορίας και Επικοινωνίας για ενημέρωση ιστοσελίδας  
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