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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 70
Όλους τους Λειτουργούς
Απαλλαγή εισαγόµενων αγαθών από το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τους περί Φ.Π.Α.
(Απαλλαγές για Εισαγόµενα Αγαθά) Κανονισµούς του 2001 – Κ.∆.Π. 315/01
Με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 28 του νέου περί Φ.Π.Α. Νόµου 95(Ι)/2000 έχουν
εκδοθεί οι περί Φ.Π.Α. (Απαλλαγές για Εισαγόµενα Αγαθά) Κανονισµοί του 2001 –
Κ.∆.Π. 315/01, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για παραχώρηση
απαλλαγής όλου ή µέρους του ποσού του Φ.Π.Α., που επιβάλλεται κατά την
εισαγωγή, σε διάφορες κατηγορίες αγαθών, οι οποίες αναφέρονται ρητά στους
Κανονισµούς αυτούς.
Κοινές ∆ιατάξεις (Καν. 5-7 και 80)
Στους κανονισµούς αυτούς τίθενται κοινές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για όλες τις
απαλλαγές και είναι οι ακόλουθες:
τα αγαθά πρέπει να δηλωθούν για απαλλαγή, µε την υποβολή της σχετικής
διασάφησης εισαγωγής, στον αρµόδιο τελωνειακό λειτουργό
πρέπει να υλοποιηθεί η πρόθεση µε βάση την οποία παραχωρείται η απαλλαγή
π.χ. παραχώρηση απαλλαγής για συγκεκριµένη χρήση των αγαθών αυτών
τυχόν αποτυχία τήρησης των όρων της απαλλαγής, ο Φ.Π.Α. καθίσταται
καταβλητέος
το πρόσωπο που αιτείται της απαλλαγής έχει το βάρος της απόδειξης, στις
αρµόδιες αρχές, ότι πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Οι διάφορες κατηγορίες αγαθών που απαλλάσσονται από τον εισαγωγικό Φ.Π.Α.
είναι οι ακόλουθες:
Μέρος ΙΙΙ - Πρόσωπα που µεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τρίτη
χώρα (Καν. 8 – 13)
Η ερµηνεία του όρου «προσωπικά είδη» δίνεται στον Κανονισµό 2 και σηµαίνει τα
είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του ενδιαφερόµενου ή για τις ανάγκες
του νοικοκυριού του. Σ΄αυτά περιλαµβάνονται:
- η οικοσκευή
- τα ποδήλατα και µοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα οχήµατα
που ρυµουλκούνται από αυτά, τα τροχόσπιτα, τα σκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά
αεροπλάνα
- οι οικιακές προµήθειες για κάλυψη οικογενειακών αναγκών, οικόσιτα και
ιππευόµενα ζώα
νοουµένου ότι δεν παρουσιάζουν µε το είδος και την ποσότητα τους εµπορικό
ενδιαφέρον και δεν προορίζονται για οικονοµική δραστηριότητα. Επίσης
περιλαµβάνει φορητά όργανα µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι απαραίτητα
για την άσκηση του επαγγέλµατος του ενδιαφερόµενου.
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Στον Κανονισµό 11 αναφέρονται τα είδη που δεν περιλαµβάνονται στον όρο
«προσωπικά είδη» και είναι τα ακόλουθα:
- οινοπνευµατώδη ποτά
- καπνικά προϊόντα
- οχήµατα για µεταφορά πέραν των εννέα προσώπων ή όχηµα για ειδικό σκοπό ή
κινητό εργαστήριο
- αντικείµενα για χρήση σε εµπόριο ή επάγγελµα εκτός από φορητά όργανα
µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών.
Βασικές Προϋποθέσεις (Καν. 8)
Παραχωρείται απαλλαγή για προσωπικά είδη που ανήκουν σε πρόσωπο που
µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα στη ∆ηµοκρατία, νοουµένου ότι
αυτά
κατέχονταν και χρησιµοποιούνταν στη χώρα όπου διέµενε το πρόσωπο, για
τουλάχιστον 6 µήνες πριν την εισαγωγή τους στη ∆ηµοκρατία
προορίζονται για την ίδια χρήση
δεν έχουν απαλλαγεί από δασµούς ή φόρους, που επιβαρύνθηκαν στην χώρα
απ΄όπου προέρχονται
Όροι Απαλλαγής (Καν. 9 και 13)
το πρόσωπο πρέπει να είχε τη συνήθη κατοικία του εκτός της ∆ηµοκρατίας,
τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες
η απαλλαγή παρέχεται µόνο για προσωπικά είδη που δηλώνονται για οριστική
εισαγωγή εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία µεταφοράς της συνήθους
κατοικίας του
η εισαγωγή των προσωπικών ειδών µπορεί να γίνει τµηµατικά στο διάστηµα αυτό
των 12 µηνών
τυχόν διάθεση των αγαθών πριν παρέλθουν 12 µήνες από την ηµεροµηνία της
απαλλαγής γίνεται µετά από εξουσιοδότηση του ∆ιευθυντή Τελωνείων, ο δε
Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος µε βάση τον ισχύοντα συντελεστή κατά την
ηµεροµηνία της διάθεσης και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο
∆ιευθυντής Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία.
Κατάθεση Εγγύησης (Καν. 10)
Όταν προσωπικά είδη δηλώνονται για απαλλαγή πριν την ηµεροµηνία κατά την
οποία το πρόσωπο αποκτά συνήθη κατοικία στη ∆ηµοκρατία, τότε η απαλλαγή
παραχωρείται νοουµένου ότι το πρόσωπο αναλαµβάνει υποχρέωση να µεταφέρει τη
συνήθη κατοικία του εντός 6 µηνών και υπό τον όρο ότι παρέχεται κατάλληλη
εγγύηση, την οποία καθορίζει ο ∆ιευθυντής Τελωνείων.
Κανονισµός 12 - παρέχεται η εξουσία στο ∆ιευθυντή Τελωνείων να καθορίζει όρους
και περιορισµούς, που κρίνει σκόπιµο να επιβάλει, στην περίπτωση όπου επιτρέπει
να δηλωθούν για απαλλαγή προσωπικά είδη ατόµου που έχει εγκαταλείψει τη
συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό αλλά λόγω επαγγελµατικών δεσµών, εµποδίζεται
να αποκτήσει συνήθη κατοικία στη ∆ηµοκρατία αµέσως.
Μέρος ΙV - Επιπρόσθετη απαλλαγή για προσωπικά είδη που εισάγονται λόγω
γάµου από τρίτη χώρα (Καν. 14 - 17)
Η ερµηνεία του όρου «προσωπικά είδη» για τους σκοπούς του παρόντος µέρους
των κανονισµών περιορίζεται
- στα οικιακά σκεύη και
- προικώα
εξαιρουµένων
- καπνικών προϊόντων
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-

οινοπνευµατωδών ποτών

Όροι Απαλλαγής (Καν. 14, 16, 17)
το πρόσωπο πρέπει να είχε τη συνήθη κατοικία του εκτός της ∆ηµοκρατίας,
τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες
να έχει πρόθεση να µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία, µε
ευκαιρία το γάµο του
να προσκοµίσει απόδειξη γάµου
τα προσωπικά είδη πρέπει να δηλωθούν για απαλλαγή και η εισαγωγή µπορεί να
γίνει τµηµατικά µέσα στα ακόλουθα χρονικά πλαίσια:
- µέχρι 2 µήνες πριν την ηµεροµηνία του γάµου είτε
- µέχρι 4 µήνες µετά την ηµεροµηνία του γάµου
τυχόν διάθεση των αγαθών πριν παρέλθουν 12 µήνες από την ηµεροµηνία της
απαλλαγής γίνεται µετά από εξουσιοδότηση του ∆ιευθυντή Τελωνείων, ο δε
Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος µε βάση τον ισχύοντα συντελεστή κατά την
ηµεροµηνία της διάθεσης και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο
∆ιευθυντής Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία.
Γαµήλια ∆ώρα (Καν. 15)
Η ερµηνεία του όρου καλύπτει τα προσωπικά είδη που εθιµικά δίνονται µε την
ευκαιρία του γάµου, εξαιρουµένων των καπνικών προϊόντων και οινοπνευµατωδών
ποτών.
Πρόσωπο για το οποίο ισχύουν οι όροι των Κανονισµών 14,16 και 17, δεν καταβάλει
Φ.Π.Α. για την εισαγωγή γαµήλιων δώρων νοουµένου ότι –
του έχουν δοθεί λόγω του γάµου του, από πρόσωπο που διαµένει εκτός της
∆ηµοκρατίας
δηλώνονται για απαλλαγή µέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν
προηγουµένως
η αξία οποιουδήποτε δώρου δεν υπερβαίνει τις £600.
Καν. 15(3) – Το γαµήλιο δώρο θεωρείται ότι υπόκειται σε τελωνειακό δασµό και η
αξία του εκτιµάται µε βάση την ισχύουσα τελωνειακή νοµοθεσία.
Μέρος V – Μαθητές και φοιτητές (Καν. 18)
Όροι Απαλλαγής
Παραχωρείται απαλλαγή για σχολικό εξοπλισµό που
εισάγεται από µαθητές ή φοιτητές που έχουν µόνιµη διαµονή εκτός της
∆ηµοκρατίας και έχουν εγγραφεί σε σχολείο ή πανεπιστήµιο στη ∆ηµοκρατία για
πλήρη παρακολούθηση µαθηµάτων
προορίζεται για προσωπική τους χρήση
Η απαλλαγή παρέχεται τουλάχιστον µία φορά κάθε σχολικό έτος.
Ο όρος «σχολικός εξοπλισµός» σηµαίνει:
- ιµατισµό δηλ. ατοµικό και οικιακό ρουχισµό, µεταχειρισµένο ή µη
- σχολικό υλικό, δηλ. αντικείµενα και όργανα που χρησιµοποιούν συνήθως οι
µαθητές και φοιτητές για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους,
περιλαµβανοµένου των αριθµοµηχανών και γραφοµηχανών
- µεταχειρισµένα κινητά αντικείµενα για τη συνήθη επίπλωση του δωµατίου του.
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Μέρος VI – Εισαγωγές που αφορούν ορισµένες διεθνείς σχέσεις (Καν. 19 – 23)
(A) Παράσηµα και τιµητικές διακρίσεις (Καν. 19, 23)
Στον Κανονισµό αυτό αναφέρονται τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες
παραχωρείται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή παρασήµων, κυπέλλων,
µεταλλίων και παρόµοιων αντικειµένων.
Βασικές Προϋποθέσεις
ο ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στο
∆ιευθυντή Τελωνείων
η εισαγωγή των παρασήµων, κυπέλλων, µεταλλίων και των παρόµοιων
αντικειµένων δεν αφορά πράξη µε εµπορικό χαρακτήρα.
(Β) ∆ώρα που απονέµονται στα πλαίσια διεθνών σχέσεων (Καν. 20, 21,23)
Βασικές Προϋποθέσεις (Καν. 20)
Η απαλλαγή παραχωρείται για είδη που
εισάγονται από πρόσωπα που πραγµατοποίησαν επίσηµη επίσκεψη σε χώρα
εκτός της χώρας όπου έχουν τη συνήθη κατοικία τους και µε την ευκαιρία αυτή
δέχτηκαν τα αντικείµενα ως δώρο από τις φιλοξενούσες αρχές
εισάγονται από πρόσωπα που πραγµατοποιούν επίσηµη επίσκεψη στη
∆ηµοκρατία και έχουν πρόθεση να τα προσφέρουν ως δώρο στις φιλοξενούσες
αρχές
προσφέρονται ως δώρο από δηµόσια αρχή, φορέα ή ένωση προσώπων που
ασκεί δραστηριότητες δηµοσίου συµφέροντος σε τρίτη χώρα, σε αντίστοιχους στη
∆ηµοκρατία, νοουµένου ότι είναι εξουσιοδοτηµένοι από την αρµόδια αρχή να
παραλαµβάνουν τέτοια είδη απαλλαγµένα από φόρο.
Όροι Απαλλαγής (Καν. 21)
τα δώρα προσφέρονται επ΄ευκαιρία ορισµένων περιστάσεων
δεν παρουσιάζουν µε το είδος, την ποσότητα και την αξία τους κανένα εµπορικό
ενδιαφέρον
δεν χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς
(Γ) Είδη που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από µονάρχες και αρχηγούς κρατών
(Καν. 22, 23)
Η απαλλαγή παραχωρείται µε βάση περιορισµούς και προϋποθέσεις που θέτει η
αρµόδια αρχή και καλύπτει
δώρα που προσφέρονται σε µονάρχες ή αρχηγούς κρατών ή σε πρόσωπα που
έχουν διεθνώς ανάλογα προνόµια
υπό τον όρο της αµοιβαιότητας, είδη που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ή να
αναλωθούν από τους µονάρχες και αρχηγούς κρατών άλλης χώρας, κατά τη
διάρκεια της παραµονής τους στη ∆ηµοκρατία.
Κανονισµός 23 – στα είδη για τα οποία παραχωρείται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. µε
βάση τις τρεις πιο πάνω κατηγορίες δεν περιλαµβάνονται
- οινοπνευµατώδη ποτά
- καπνικά προϊόντα
- εισαγωγές εµπορικού χαρακτήρα
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Μέρος VII – Προσωπικά είδη που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονοµικής
διαδοχής (Καν. 24)
Όροι Απαλλαγής
Παραχωρείται απαλλαγή για προσωπικά είδη που περιέρχονται σε πρόσωπο είτε εκ
διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου εφόσον
τα προσωπικά είδη βρίσκονται σε τρίτη χώρα
το πρόσωπο που τα εισάγει είτε έχει τη συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία είτε
είναι δικαιούχο σώµα δηλ. νοµικό πρόσωπο µε έδρα τη ∆ηµοκρατία που ασκεί µη
κερδοσκοπικές δραστηριότητες
προσκοµίσει αποδείξεις στον τελωνειακό λειτουργό για τα κληρονοµικά του
δικαιώµατα
τα εισάγει εντός διαστήµατος 2 χρόνων από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης των
δικαιωµάτων του ως κληρονόµου.
Ο όρος «προσωπικά είδη» για τους σκοπούς του παρόντος µέρους των
κανονισµών έχει την ερµηνεία που δίδεται στον Κανονισµό 2 αλλά δεν καλύπτει τα
πιο κάτω αγαθά:
- οινοπνευµατώδη ποτά
- καπνικά προϊόντα
- οχήµατα για µεταφορά πέραν των εννέα προσώπων ή όχηµα για ειδικό σκοπό ή
κινητό εργαστήριο
- υλικά για επαγγελµατική χρήση εκτός από φορητά όργανα µηχανικών ή
ελεύθερων τεχνών που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος του
κληρονοµουµένου
- αποθέµατα πρώτων υλών και κατεργασµένων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων
- ζώα κτηνοτροφίας και αποθέµατα γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις
ποσότητες για κανονικές οικογενειακές ανάγκες.
Μέρος VIIΙ – Εισαγωγές ασήµαντης αξίας (Καν. 25,26)
Η απαλλαγή αναφέρεται σε εισαγωγή αγαθών των οποίων η συνολική αξία δεν
υπερβαίνει τις £10.00 αλλά δεν καλύπτει
- οινοπνευµατώδη ποτά
- καπνικά προϊόντα και
- αρώµατα, κολόνιες
Μέρος ΙΧ – Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που εισάγονται κατά
τη µεταφορά της δραστηριότητας επιχείρησης (Καν. 27 – 31)
Βασικές Προϋποθέσεις (Καν.27)
να ανήκουν σε επιχείρηση που τερµάτισε τη δραστηριότητα της σε άλλη χώρα
η επιχείρηση πρόκειται να ασκήσει παρόµοιας φύσεως δραστηριότητα στη
∆ηµοκρατία και
πρέπει να δηλώσει από προηγουµένως την έναρξη της δραστηριότητας της στον
Έφορο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για εγγραφή, της περί Φ.Π.Α.
Νοµοθεσίας.
Όροι Απαλλαγής (Καν. 28,31)
τα αγαθά που εισάγονται πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί από την επιχείρηση
για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών πριν από τον τερµατισµό της
δραστηριότητας της στην άλλη χώρα
να προορίζονται για την ίδια χρήση
να µην προορίζονται για άσκηση εξαιρούµενης δραστηριότητας από το Φ.Π.Α.
να είναι ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της συγκεκριµένης επιχείρησης
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να είναι αγαθά για τα οποία επιτρέπεται η έκπτωση του φόρου εισροών
να εισαχθούν µέσα σε διάστηµα 12 µηνών από τον τερµατισµό της
δραστηριότητας της επιχείρησης στο εξωτερικό.
Περιπτώσεις όπου δεν παραχωρείται η απαλλαγή (Καν. 29,30)
όταν η επιχείρηση µεταφέρεται στη ∆ηµοκρατία λόγω συγχώνευσης ή
απορρόφησης της από άλλη επιχείρηση εγκατεστηµένη στη ∆ηµοκρατία
µεταφορικά µέσα που δεν χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αγαθών ή την
προσφορά υπηρεσιών
προµήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή διατροφή ζώων
καύσιµα και αποθέµατα πρώτων υλών ή κατεργασµένων ή ηµικατεργασµένων
προϊόντων
ζώα που βρίσκονται στην κατοχή ζωεµπόρων. Όταν όµως η µεταφερόµενη
επιχείρηση είναι γεωργική εκµετάλλευση, τότε παραχωρείται η απαλλαγή και για
τα ζώα κτηνοτροφίας. (Καν. 27(3))
Μέρος Χ – Εισαγωγές θεραπευτικών ουσιών, φαρµάκων, πειραµατόζωων και
βιολογικών ή χηµικών ουσιών (Καν. 32 – 37)
(Α) Πειραµατόζωα και βιολογικές ή χηµικές ουσίες (Καν.32)
Η απαλλαγή καλύπτει
- ζώα που είναι ειδικά προετοιµασµένα να χρησιµοποιηθούν σε εργαστήρια και τα
οποία προσφέρονται δωρεάν
- βιολογικές ή χηµικές ουσίες οι οποίες εισάγονται δωρεάν και προέρχονται από
χώρα κράτος – µέλος ή στην περίπτωση που εισάγονται από χώρα που δεν είναι
κράτος – µέλος, η εισαγωγή γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει
ισοδύναµη παραγωγή στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγονται
αποκλειστικά για µη εµπορικούς σκοπούς, νοουµένου ότι περιέχονται στο
Παράρτηµα Ι των Κανονισµών.
Όροι Απαλλαγής (Καν. 32(2))
Η απαλλαγή παραχωρείται για ζώα και βιολογικές ή χηµικές ουσίες που προορίζονται
για δηµόσια ή κοινωφελή ιδρύµατα µε κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την
επιστηµονική έρευνα ή υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα πιο πάνω ιδρύµατα και
ασκούν την ίδια δραστηριότητα ή
ιδιωτικά ιδρύµατα µε κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστηµονική
έρευνα τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα από τον Έφορο να παραλαµβάνουν
αντικείµενα απαλλαγµένα από το Φ.Π.Α.
(Β) Θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και αντιδραστήρια για τον
προσδιορισµό των οµάδων αίµατος και ιστών (Καν. 33 – 35)
Η απαλλαγή καλύπτει
- θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης
- αντιδραστήρια για τον προσδιορισµό των οµάδων αίµατος
- αντιδραστήρια για τον προσδιορισµό των οµάδων ιστών
Οι ερµηνείες των πιο πάνω όρων δίνονται στον Καν. 33(2)
Όροι Απαλλαγής (Καν. 34)
Η απαλλαγή παραχωρείται για τα πιο πάνω είδη όταν
προορίζονται για οργανισµούς ή εργαστήρια εγκεκριµένα από τον Έφορο, µε
σκοπό να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για ιατρικούς ή επιστηµονικούς
σκοπούς, αλλά εξαιρουµένης κάθε εµπορικής πράξης
συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας, που έχει εκδώσει αρµόδιος
οργανισµός στη χώρα προέλευσης
περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν ειδική ετικέτα µε την ονοµασίας τους.
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Κανονισµός 35 - παρέχεται απαλλαγή και για τις ειδικές συσκευασίες που είναι
απαραίτητες για τη µεταφορά των πιο πάνω ουσιών και αντιδραστηρίων, καθώς
επίσης και για τα διαλυτικά και εξαρτήµατα που είναι απαραίτητα για τη χρήση τους
και που ίσως περιέχονται στις αποστολές.
(Γ) Ουσίες αναφοράς για ποιοτικό έλεγχο φαρµακευτικών προϊόντων (Καν. 36)
Η απαλλαγή καλύπτει αποστολές που περιέχουν δείγµατα χηµικών ουσιών
αναφοράς.
Όροι Απαλλαγής
Τα πιο πάνω είδη πρέπει να
είναι εγκεκριµένα από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας
προορίζονται για ποιοτικό έλεγχο υλών που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή
φαρµακευτικών προϊόντων
αποστέλλονται σε παραλήπτες εξουσιοδοτηµένους από τον Έφορο να
παραλαµβάνουν τέτοιες αποστολές απαλλαγµένες από το Φ.Π.Α.
(∆) Φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια διεθνών αθλητικών
εκδηλώσεων (Καν.37)
Η απαλλαγή παραχωρείται για φαρµακευτικά προϊόντα ιατρικής ή κτηνιατρικής τα
οποία
προορίζονται να αναλωθούν από ανθρώπους ή ζώα αντίστοιχα, που
συµµετέχουν σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις
είναι σε ποσότητες, απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη
διάρκεια της παραµονής τους στη ∆ηµοκρατία.
Μέρος ΧΙ – Αγαθά που παραλαµβάνονται από ευαγείς ή φιλανθρωπικούς
οργανισµούς (Καν. 38 – 52)
(Α) Φιλανθρωπικοί ή ευαγείς οργανισµοί (Καν. 38 – 42)
Βασικές Προϋποθέσεις (Καν. 38)
Η απαλλαγή παραχωρείται για
είδη πρώτης ανάγκης που αποκτούνται δωρεάν και εισάγονται από κρατικούς ή
άλλους εγκεκριµένους φιλανθρωπικούς οργανισµούς, µε σκοπό να δοθούν
δωρεάν σε άπορους
αγαθά που προσφέρονται δωρεάν από πρόσωπα ή οργανισµούς στο εξωτερικό,
χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης από µέρους των δωρητών, σε
κρατικούς ή άλλους εγκεκριµένους φιλανθρωπικούς οργανισµούς στη
∆ηµοκρατία, µε σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων για άπορους, µέσα στα
πλαίσια περιστασιακών εκδηλώσεων
εξοπλισµό ή είδη γραφείου που δωρίζονται από πρόσωπα ή οργανισµούς στο
εξωτερικό, χωρίς πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης από µέρους των δωρητών,
σε εγκεκριµένους φιλανθρωπικούς οργανισµούς στη ∆ηµοκρατία, µε σκοπό να
χρησιµοποιηθούν στη λειτουργία τους.
«Είδη πρώτης ανάγκης» σηµαίνει αγαθά που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση
των άµεσων ανθρώπινων αναγκών όπως τρόφιµα, φάρµακα, ενδύµατα και
κλινοσκεπάσµατα.
Κανονισµός 39 - η απαλλαγή αυτή δεν καλύπτει τα πιο κάτω είδη:
- οινοπνευµατώδη ποτά
- καπνικά προϊόντα
- καφέ, τσάι
- µηχανοκίνητα οχήµατα εκτός από ασθενοφόρα
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Όροι Απαλλαγής (Καν. 40 – 42)
οι οργανισµοί πρέπει να τηρούν κατάλληλα λογιστικά βιβλία για έλεγχο και να
παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα
σε περίπτωση δανεισµού ή µεταβίβασης των αγαθών, µε ή χωρίς αντιπαροχή,
για χρήση άλλη από αυτή που καλύπτει η απαλλαγή, πρέπει να ενηµερωθεί
σχετικά ο Έφορος
αγαθά που δανείζονται ή µεταβιβάζονται σε άλλο δικαιούχο οργανισµό, εφόσον
χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που καλύπτει η απαλλαγή, συνεχίζουν να
είναι απαλλαγµένα. Σε διαφορετική περίπτωση ο Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος,
µε βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο του δανεισµού ή της
µεταβίβασης και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής
Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία
δικαιούχος οργανισµός που παύει να πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή,
πρέπει να ενηµερώσει τον Έφορο και να καταβάλει Φ.Π.Α. για τα αγαθά που
παραµένουν στην κατοχή του. Ο Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος, µε βάση τον
συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο που παύουν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις αυτές και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής
Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία
αγαθά που χρησιµοποιούνται από το δικαιούχο οργανισµό για σκοπούς άλλους
από αυτούς που καλύπτει η απαλλαγή, υπόκεινται στην καταβολή Φ.Π.Α. µε
βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο που τα αγαθά διατίθενται για
άλλη χρήση και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής
Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία.
(Β) Είδη εισαγόµενα υπέρ προσώπων µε ειδικές ανάγκες (Καν. 43 – 45)
Η απαλλαγή αυτή καλύπτει αντικείµενα ειδικά για την εκπαίδευση, εργασία ή
κοινωνική προαγωγή των τυφλών και άλλων προσώπων µε ειδικές ανάγκες. Επίσης
καλύπτει τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή ειδικά εξαρτήµατα που προσαρµόζονται στα πιο
πάνω αντικείµενα καθώς και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στη συντήρηση,
έλεγχο ή επιδιόρθωση των αντικειµένων αυτών, νοουµένου ότι αυτά εισάγονται
ταυτόχρονα µε τα αντικείµενα ή αν εισάγονται µεταγενέστερα να είναι προφανές ότι
προορίζονται για τα απαλλαγµένα αντικείµενα.
Βασικές Προϋποθέσεις (Καν. 43(1))
Τα πιο πάνω είδη που καλύπτει η απαλλαγή πρέπει να
εισάγονται από ιδρύµατα ή οργανισµούς µε κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση
προσώπων µε ειδικές ανάγκες και να είναι εξουσιοδοτηµένα από τον Έφορο να
παραλαµβάνουν αντικείµενα απαλλαγµένα από Φ.Π.Α και
προσφέρονται δωρεάν στο ίδρυµα ή τον οργανισµό αυτό, χωρίς να υπάρχει
πρόθεση εµπορικής εκµετάλλευσης από µέρους του δωρητή.
Όροι Απαλλαγής (Καν. 43(3), 44, 45)
Τα απαλλαγµένα είδη
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς από αυτούς που
καλύπτει η απαλλαγή. Σε διαφορετικά περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή
Φ.Π.Α., µε βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο που διατίθενται για
άλλη χρήση και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής
Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο δανεισµού ή µεταβίβασης, µε ή χωρίς
αντιπαροχή, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό από µέρους των δικαιούχων
οργανισµών προς τους τυφλούς και τα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες και χωρίς να
απαιτείται καταβολή Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο
πάνω προϋποθέσεις
που δανείζονται ή µεταβιβάζονται, µε ή χωρίς αντιπαροχή, σε άλλο δικαιούχο
οργανισµό, εφόσον χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς που καλύπτει η
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απαλλαγή, συνεχίζουν να είναι απαλλαγµένα. Σε διαφορετική περίπτωση ο
Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος, µε βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά το
χρόνο του δανεισµού ή της µεταβίβασης και επιβάλλεται επί της αξίας που
αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία
που παραµένουν στην κατοχή ιδρυµάτων ή οργανισµών που παύουν να
πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για απαλλαγή, υπόκεινται στην
καταβολή Φ.Π.Α., µε βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά το χρόνο που παύουν
να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές και επιβάλλεται επί της αξίας που
αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής Τελωνείων, κατά την ίδια ηµεροµηνία. Ο οργανισµός
που παύει να πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή, πρέπει να ενηµερώσει
σχετικά τον Έφορο.
(Γ) Είδη που εισάγονται υπέρ των θυµάτων καταστροφών (Καν. 46 – 52)
Βασικές Προϋποθέσεις (Καν. 46)
Η απαλλαγή αυτή καλύπτει είδη που εισάγονται από κρατικούς ή άλλους
εγκεκριµένους φιλανθρωπικούς οργανισµούς και τις µονάδες βοήθειας, τα οποία
πρόκειται
να διανεµηθούν δωρεάν σε θύµατα καταστροφών που πλήττουν το έδαφος της
∆ηµοκρατίας
να τεθούν δωρεάν στη διάθεση των θυµάτων των καταστροφών ενώ παραµένουν
στην κυριότητα των εν λόγω οργανισµών.
Η απαλλαγή αυτή δεν καλύπτει οικοδοµικά και άλλα υλικά που προορίζονται για την
ανασυγκρότηση των ζωνών που έχουν πληγεί.
Όροι Απαλλαγής (Καν. 48 – 52)
Οι όροι της απαλλαγής είναι οι ίδιοι όπως περιγράφονται και στην παράγραφο (Α)
του Μέρους ΧΙ του Κανονισµού.
Επιπρόσθετα τίθεται ο όρος ότι για την παραχώρηση της απαλλαγής, το
ενδιαφερόµενο κράτος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η οποία µε απόφαση της δύναται να καθορίζει την έκταση ισχύος και τις
προϋποθέσεις εφαρµογής της απαλλαγής. (Καν. 48) Ο Κανονισµός αυτός θα τεθεί σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Καν. 83(2))
Μέρος ΧΙΙ – Εισαγωγές ειδών για εµπορική διαφήµιση (Καν. 53 – 61)
(Α) Εµπορικά δείγµατα ασήµαντης αξίας (Καν. 53, 57(1)(α))
Η απαλλαγή παραχωρείται για εµπορικά δείγµατα ασήµαντης αξίας που χρησιµεύουν
µόνο για την επιδίωξη παραγγελιών εµπορευµάτων του ίδιου είδους. Ο ∆ιευθυντής
Τελωνείων δύναται να απαιτεί την αχρήστευση αντικειµένων µε σχίσιµο, διάτρηση ή
εµφανή σήµανση τους, χωρίς η ενέργεια αυτή να τους αφαιρεί την ιδιότητα του
δείγµατος.
«Εµπορικά δείγµατα» σηµαίνει αντικείµενα, αντιπροσωπευτικά µίας κατηγορίας
εµπορευµάτων, των οποίων ο τρόπος παρουσίασης, η ποσότητα για κάθε είδος ή
ποιότητα εµπορεύµατος, καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για άλλους σκοπούς εκτός
από την έρευνα αγοράς.
(Β) ∆ιαφηµιστικά είδη και έντυπα (Καν. 54 – 56)
∆εν καταβάλλεται Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή εντύπων διαφηµιστικού χαρακτήρα
όπως κατάλογοι, τιµοκατάλογοι, οδηγίες χρήσεως ή εµπορικές αγγελίες που
αφορούν -
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εµπορεύµατα που πωλούνται ή ενοικιάζονται από πρόσωπα εγκατεστηµένα σε
τρίτη χώρα ή
υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος ή
υπηρεσίες στους τοµείς των µεταφορών, της εµπορικής ασφάλισης ή στον
τραπεζικό τοµέα, οι οποίες παρέχονται από πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη
χώρα.
Προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο πάνω έντυπα (Καν. 55(1))
να αναγράφεται σ΄αυτά, κατά τρόπο εµφανή, το όνοµα της επιχείρησης που
παράγει, πωλεί ή ενοικιάζει τα εµπορεύµατα ή παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες
κάθε αποστολή πρέπει να περιέχει ένα µόνο έντυπο ή αν αποτελείται από πολλά
έντυπα, ένα µόνο αντίτυπο κάθε εντύπου. Μπορούν να τύχουν απαλλαγής και οι
αποστολές που περιέχουν πολλά αντίτυπα του ίδιου εντύπου, αν το συνολικό
µεικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραµµο
τα έντυπα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο οµαδικών αποστολών από ένα
µόνο αποστολέα προς ένα µόνο παραλήπτη.
Σε περίπτωση που τα έντυπα εισάγονται µε σκοπό να διανεµηθούν δωρεάν και
αφορούν είτε εµπορεύµατα για πώληση ή ενοικίαση είτε υπηρεσίες που παρέχονται
από πρόσωπο εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα, τότε παραχωρείται η απαλλαγή από το
Φ.Π.Α. έστω και αν αυτά δεν πληρούν τις τελευταίες δύο προϋποθέσεις, που
αναφέρθηκαν πιο πάνω. (Καν. 55(2))
Κανονισµός 56 – παρέχεται απαλλαγή για διαφηµιστικά αντικείµενα χωρίς ίδια
εµπορική αξία, τα οποία προσφέρονται δωρεάν από τους προµηθευτές στην
πελατεία τους και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο στα πλαίσια
διαφήµισης.
(Γ) Είδη που χρησιµοποιούνται ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια έκθεσης ή
παρόµοιας εκδήλωσης (Καν. 57 – 61)
Η απαλλαγή παραχωρείται για
- µικροδείγµατα που αντιπροσωπεύουν εµπορεύµατα που προορίζονται για
έκθεση ή παρόµοια εκδήλωση (Καν. 57(1)(α))
- είδη που εισάγονται αποκλειστικά για χρήση κατά την επίδειξη µηχανών και
συσκευών που παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόµοια εκδήλωση (Καν. 57(1)(β))
- διάφορα υλικά µικρής αξίας για χρήση στην κατασκευή και διακόσµηση
προσωρινών περιπτέρων εκθέσεων ή παρόµοιων εκδηλώσεων, τα οποία µε τη
χρήση τους καταστρέφονται (Καν. 57(1)(γ))
- έντυπα, κατάλογοι, ενηµερωτικά φυλλάδια, τιµοκατάλογοι κ.α. τα οποία
προσφέρονται δωρεάν ως διαφήµιση των ειδών που παρουσιάζονται σε έκθεση ή
παρόµοια εκδήλωση (Καν. 57(1)(δ))
Κανονισµός 57(2) - δίνεται ερµηνεία του όρου «έκθεση ή παρόµοια εκδήλωση» ο
οποίος δεν περιλαµβάνει τις εκθέσεις που οργανώνονται από ιδιώτες σε
καταστήµατα ή εµπορικούς χώρους, µε σκοπό την πώληση εµπορευµάτων.
Όροι Απαλλαγής για µικροδείγµατα (Καν. 57(1)(α), 58)
εισάγονται δωρεάν ως δείγµατα ή λαµβάνονται κατά την εκδήλωση από
εµπορεύµατα που εισήχθηκαν χωρίς συσκευασία
προορίζονται να διανεµηθούν δωρεάν προς το κοινό κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης
είναι δείγµατα διαφηµιστικού χαρακτήρα µε µικρή αξία κατά µονάδα
δεν είναι κατάλληλα για εµπορία και ίσως προσφέρονται σε συσκευασία µε
µικρότερη ποσότητα από αυτή που πωλείται στο εµπόριο
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αν είναι τρόφιµα και ποτά, που δεν είναι συσκευασµένα όπως περιγράφεται πιο
πάνω, τότε καταναλώνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
η συνολική αξία και ποσότητα τους είναι ανάλογες µε το είδος της εκδήλωσης, τον
αριθµό των επισκεπτών και το µέγεθος της συµµετοχής του εκθέτη.
Η απαλλαγή δεν καλύπτει οινοπνευµατώδη ποτά, καπνικά προϊόντα και καύσιµα
κάθε είδους. (Καν. 61)
Όροι Απαλλαγής για είδη που εισάγονται αποκλειστικά για χρήση κατά την επίδειξη
µηχανών και συσκευών που παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόµοια εκδήλωση
(Καν. 57(1)(β), 59)
να αναλώνονται ή καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
η συνολική αξία και ποσότητα τους είναι ανάλογες µε το είδος της εκδήλωσης, τον
αριθµό των επισκεπτών και το µέγεθος της συµµετοχής του εκθέτη.
Η απαλλαγή δεν καλύπτει οινοπνευµατώδη ποτά, καπνικά προϊόντα και καύσιµα
κάθε είδους. (Καν. 61)
Όροι Απαλλαγής για έντυπα τα οποία προσφέρονται δωρεάν ως διαφήµιση των ειδών
που παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόµοια εκδήλωση (Καν. 57(1)(δ), 60)
προορίζονται να διανεµηθούν δωρεάν προς το κοινό κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης
η συνολική αξία και ποσότητα τους είναι ανάλογες µε το είδος της εκδήλωσης,
τον αριθµό των επισκεπτών και το µέγεθος της συµµετοχής του εκθέτη.
Μέρος ΧΙΙΙ – Είδη που εισάγονται για εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιµές
(Καν. 62 – 68)
Η απαλλαγή καλύπτει είδη που προορίζονται να υποβληθούν σε εξετάσεις,
αναλύσεις ή δοκιµές για τον προσδιορισµό της σύνθεσης της ποιότητας ή άλλων
τεχνικών χαρακτηριστικών τους, µε σκοπό είτε την απόκτηση σχετικών πληροφοριών
είτε τη βιοµηχανική ή εµπορική έρευνα.
Η απαλλαγή δεν καλύπτει τα είδη που χρησιµοποιούνται για εξετάσεις, αναλύσεις ή
δοκιµές, οι οποίες συνιστούν από µόνες τους πράξεις εµπορικής προβολής.
Βασική Προϋπόθεση (Καν. 63)
τα είδη που υποβάλλονται σε εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιµές καταναλώνονται ή
καταστρέφονται εντελώς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιµών.
Όροι Απαλλαγής (Καν. 65 – 68)
η απαλλαγή παραχωρείται µόνο για τις απόλυτα απαραίτητες ποσότητες των
ειδών αυτών, για την πραγµατοποίηση του σκοπού για τον οποίο εισάγονται
οι ποσότητες για τις οποίες παραχωρείται απαλλαγή, καθορίζονται από τον
Έφορο Φ.Π.Α. ανάλογα µε τη περίπτωση
ο Έφορος ορίζει την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να πραγµατοποιηθούν
οι εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιµές και τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να
ολοκληρωθούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εµπορεύµατα θα χρησιµοποιηθούν
για τους προβλεπόµενους σκοπούς
τα εναποµένοντα προϊόντα καλύπτονται από την απαλλαγή νοουµένου ότι µε τη
συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο του Εφόρου Φ.Π.Α. –
- είτε καταστρέφονται ολοσχερώς ή χάνουν κάθε εµπορική αξία µε το τέλος των
εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιµών
- είτε παραχωρούνται δωρεάν στη ∆ηµοκρατία
- είτε εξάγονται από τη ∆ηµοκρατία
Σε διαφορετική περίπτωση, τα εναποµένοντα προϊόντα υπόκεινται σε Φ.Π.Α. µε
βάση το συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία τερµατισµού των
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εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιµών και επί της αξίας που αναγνωρίζει ο Έφορος
Φ.Π.Α. κατά τον ίδιο χρόνο.
τα εναποµένοντα προϊόντα µπορούν να µετατραπούν σε απορρίµµατα ή
θραύσµατα, µε συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο του Εφόρου Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α.
που αναλογεί στα απορρίµµατα ή θραύσµατα είναι αυτός που υπολογίζεται κατά
την ηµεροµηνία που αυτά προκύπτουν
Μέρος ΧΙV – ∆ιάφορες Απαλλαγές (Καν. 69 – 79)
(Α) Αποστολές που προορίζονται για οργανισµούς αρµόδιους σε θέµατα προστασίας
της πνευµατικής, βιοµηχανικής ή εµπορικής ιδιοκτησίας (Καν. 69)
Παραχωρείται απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή εµπορικών σηµάτων,
πατέντων ή σχεδίων και των σχετικών µε αυτά φακέλων καθώς και των φακέλων
αιτήσεων για τη χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή παρόµοιων διπλωµάτων
που προορίζονται για τους πιο πάνω οργανισµούς.
(Β) Τουριστικά ενηµερωτικά έντυπα (Καν. 70)
Η απαλλαγή παραχωρείται για:
ενηµερωτικά έντυπα που προορίζονται να διανεµηθούν δωρεάν και στοχεύουν να
παρακινήσουν το κοινό να επισκεφθεί ξένες χώρες, νοουµένου ότι αυτά δεν
περιέχουν ιδιωτική εµπορική διαφήµιση πάνω από 25%
κατάλογους και οδηγούς ξενοδοχείων του εξωτερικού που δηµοσιεύονται από
τους επίσηµους τουριστικούς οργανισµούς, πίνακες ωραρίων των υπηρεσιών
µεταφορών του εξωτερικού, εφόσον προορίζονται να διανεµηθούν δωρεάν και
δεν περιέχουν ιδιωτική εµπορική διαφήµιση πάνω από 25%
τεχνικό υλικό που αποστέλλεται σε επίσηµους αντιπροσώπους τουρισµού και το
οποίο δεν προορίζεται για διανοµή
Παραδείγµατα των εντύπων που καλύπτουν οι πιο πάνω κατηγορίες αναφέρονται
στις παραγράφους (α) – (γ) του Κανονισµού 70.
(Γ) ∆ιάφορα έγγραφα και είδη (Καν. 71)
Ο Κανονισµός αυτός αναφέρεται σε 19 περιπτώσεις µικροαπαλλαγών. Σηµαντική
είναι η παράγραφος (ιη) του Κανονισµού που αναφέρει ότι παραχωρείται απαλλαγή
για
αντικείµενα συλλογών και τέχνης, εκπαιδευτικού, επιστηµονικού ή πολιτιστικού
χαρακτήρα τα οποία
- δεν προορίζονται για πώληση
- εισάγονται από µουσεία, αίθουσες εκδηλώσεων και λοιπά ιδρύµατα στα οποία
ο Έφορος επιτρέπει να παραλαµβάνουν τέτοια αντικείµενα µε απαλλαγή
- εισάγονται δωρεάν ή σε περίπτωση που εισάγονται έναντι αντιπαροχής, να
παραδίδονται από πρόσωπο µη υποκείµενο στο φόρο.
(∆) ∆ιάφορα παρεπόµενα υλικά για το στοίβαγµα και την προστασία των
εµπορευµάτων, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους (Καν. 72)
Η απαλλαγή καλύπτει διάφορα υλικά που χρησιµοποιούνται στο στοίβαγµα και την
προστασία των εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας υπό τον όρο ότι
δεν µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν και
η αξία τους περιλαµβάνεται στη βάση επιβολής του Φ.Π.Α.
(Ε) Στρωµνή, χορτονοµή και άλλα είδη τροφής που διανέµονται κατά τη διάρκεια της
µεταφοράς ζώων (Καν. 73)
Παραχωρείται απαλλαγή για τα πιο πάνω είδη εφόσον τοποθετούνται σε µεταφορικά
µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ζώων στη ∆ηµοκρατία, µε σκοπό
τη διανοµή τους στα ζώα κατά τη διαδροµή.
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(ΣΤ) Καύσιµα και λιπαντικά που βρίσκονται επί οχηµάτων ξηράς και εντός
εµπορευµατοκιβωτίων ειδικών χρήσεων (Καν. 74 – 77)
Η απαλλαγή καλύπτει τα
- καύσιµα που περιέχονται σε κανονικές δεξαµενές καυσίµων
o µηχανοκινήτων οχηµάτων δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης και µοτοσυκλετών
o εµπορευµατοκιβωτίων ειδικής χρήσης
- καύσιµα που περιέχονται σε φορητές δεξαµενές καυσίµων που βρίσκονται επί
µηχανοκινήτων οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης και µοτοσυκλετών, σε ανώτατο όριο
10lt ανά όχηµα.
Στην παράγραφο (2) του Κανονισµού 74 δίνονται οι ερµηνείες των όρων «όχηµα
δηµόσιας χρήσης», «όχηµα ιδιωτικής χρήσης», «κανονικές δεξαµενές καυσίµων» και
«εµπορευµατοκιβώτιο ειδικής χρήσης»
Κανονισµός 75 - τίθεται επιπρόσθετος περιορισµός ως προς την ποσότητα των
καυσίµων που περιέχεται στις κανονικές δεξαµενές των αυτοκινήτων οχηµάτων
δηµόσιας χρήσης και των εµπορευµατοκιβωτίων ειδικών χρήσεων. Η ποσότητα
καυσίµων που απαλλάσσεται ανέρχεται σε 200lt ανά όχηµα και ταξίδι, όταν το
όχηµα προέρχεται από τρίτη χώρα.
Στην παράγραφο (3) του Κανονισµού 75 αναφέρονται διαφορετικές ποσότητες
απαλλαγµένων καυσίµων ανά όχηµα και ανά ταξίδι όταν το όχηµα προέρχεται από
κράτος – µέλος. Η παράγραφος (3) του κανονισµού 75 θα τεθεί σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Καν. 83(2))
Όροι Απαλλαγής (Καν. 76)
Τα καύσιµα
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλο όχηµα εκτός από εκείνο µε το οποίο
έγινε η εισαγωγή τους
δεν µπορούν να αφαιρεθούν από το όχηµα αυτό, ούτε να αποθηκευτούν (εκτός
κατά τη διάρκεια των απαραίτητων επισκευών στο όχηµα) ούτε να µεταβιβαστούν
µε ή χωρίς αντιπαροχή από µέρους του δικαιούχου.
Τυχόν αποτυχία τήρησης των όρων της απαλλαγής, ο Φ.Π.Α. καθίσταται
καταβλητέος µε βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της εισαγωγής
και επιβάλλεται επί της αξίας που αναγνωρίζει ο ∆ιευθυντής Τελωνείων την ίδια
ηµεροµηνία.
Λιπαντικά (Καν. 77)
Παραχωρείται απαλλαγή για τα λιπαντικά που βρίσκονται στα µηχανοκίνητα οχήµατα
και αντιστοιχούν στις κανονικές ανάγκες της λειτουργίας κατά τη διάρκεια του
εκτελούµενου ταξιδιού
(Ζ) Είδη που προορίζονται για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσµηση
µνηµείων ή νεκροταφείων θυµάτων πολέµου (Καν. 78)
Παρέχεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για είδη που εισάγονται
από οργανισµούς εγκεκριµένους από τον Έφορο και
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσµηση
µνηµείων ή νεκροταφείων θυµάτων πολέµου ξένης χώρας, που έχουν ταφή στη
∆ηµοκρατία.
(Η) Φέρετρα, τεφροδόχοι και αντικείµενα νεκρώσιµου διάκοσµου (Καν. 79)
Η απαλλαγή καλύπτει
φέρετρα που περιέχουν τις σωρούς και τεφροδόχων που περιέχουν τέφρα
νεκρών καθώς και των ανθέων, στεφάνων και άλλων διακοσµητικών
αντικειµένων που τα συνοδεύουν συνήθως
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ανθέων, στεφάνων και άλλων διακοσµητικών αντικειµένων που φέρνουν
πρόσωπα τα οποία κατοικούν σε Κράτος Μέλος και µεταβαίνουν σε κηδείες ή
έρχονται για να διακοσµήσουν τάφους που βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία,
νοουµένου ότι οι εισαγωγές αυτές δεν παρουσιάζουν κανένα εµπορικό
ενδιαφέρον.
Μέρος ΧV – Τελικές ∆ιατάξεις (Καν. 81, 82)
(Α) ∆ιατήρηση ορισµένων προνοµίων και απαλλαγών (Καν. 81)
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών διατηρούνται
τα προνόµια και οι ασυλίες που παρέχονται στα πλαίσια συµφωνιών µορφωτικής,
επιστηµονικής ή τεχνικής συνεργασίας µεταξύ τρίτων χωρών και της ∆ηµοκρατίας
απαλλαγές που χορηγούνται στο πλαίσιο συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε
βάση αµοιβαιότητας, µε τρίτες χώρες που αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη στη
Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία.
(Β) Ειδικές απαλλαγές για επαναπατριζόµενους (Καν.82)
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών διατηρούνται οι ειδικές
απαλλαγές που παρέχονται στους εργαζοµένους που επαναπατρίζονται αφού
παρέµειναν λόγω επαγγελµατικής δραστηριότητας 6 τουλάχιστον µήνες εκτός της
∆ηµοκρατίας.

(Κάτια Χριστοφόρου)
για Έφορο Φ.Π.Α.

ΚΧ/
Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας
: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών
: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ.24935, 1355 Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής
Τ.Θ. 24501, 1300 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 26540, 1640 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 53684, 3317 Λεµεσός
: The Institute of Financial Accountants
Τ.Θ. 25620, 1311 Λευκωσία
: Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
: Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία.
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