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Πωλήσεις αγαθών πάνω σε πλοία και αεροπλάνα
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα, αναφορικά µε τη φορολογική µεταχείριση της παράδοσης
αγαθών που πραγµατοποιείται πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο µετά την εφαρµογή από 1.5.2004 της νέας εναρµονιστικής µε το
ευρωπαϊκό κεκτηµένο περί Φ.Π.Α. Νοµοθεσίας:
Όταν παράδοση αγαθών πραγµατοποιείται επί πλοίου, αεροπλάνου ή τρένου, κατά τη διάρκεια τµήµατος µεταφοράς επιβατών που
διενεργείται εντός της Κοινότητας, ως τόπος παράδοσης των αγαθών θεωρείται ο τόπος της αναχώρησης της µεταφοράς των
επιβατών. Εάν πρόκειται για µεταφορά µετ’ επιστροφής, η διαδροµή της επιστροφής θεωρείται αυτοτελής µεταφορά.
Εποµένως σύµφωνα µε τα πιο πάνω, µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1/5/2004, ο Φ.Π.Α. για παραδόσεις
αγαθών που πραγµατοποιούνται επί πλοίου ή αεροπλάνου στα πλαίσια ταξιδίου που διενεργείται εντός της Κοινότητας, θα
αποδίδεται στην Κύπρο για το µέρος του ταξιδίου που αρχίζει από την Κύπρο, µε τον ανάλογο συντελεστή Φ.Π.Α. Στην περίπτωση
της µεταφοράς µετ’ επιστροφής, ο Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις αγαθών που θα πραγµατοποιούνται κατά τη διαδροµή της επιστροφής
θα αποδίδεται στο Κράτος Μέλος της αναχώρησης για την επιστροφή.
Συνεπώς τα πρόσωπα που θα πραγµατοποιούν µεταφορές επιβατών από ή προς την Κύπρο µετ’ επιστροφής, µε πλοία ή
αεροπλάνα, θα έχουν υποχρέωση να εγγραφούν για σκοπούς Φ.Π.Α. στο κάθε Κράτος µέλος αναχώρησης για τις πωλήσεις που
πιθανό να πραγµατοποιούν πάνω στα πλοία ή αεροπλάνα.
Σηµειώνεται ότι οι παραδόσεις αγαθών που θα πραγµατοποιούνται επί πλοίου ή αεροπλάνου που εκτελεί διαδροµή εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραµείνουν εκτός αντικειµένου του Κυπριακού Φ.Π.Α.
Κρουαζιέρες αναψυχής
Κρουαζιέρα αναψυχής είναι θαλάσσια διαδροµή, της οποίας ο τόπος αναχώρησης και άφιξης είναι το ίδιο λιµάνι, µε συνήθως
ενδιάµεσους, ένα ή περισσότερους, σταθµούς σε άλλο τόπο, στους οποίους οι ταξιδιώτες έχουν δικαίωµα να αποβιβαστούν.
Με την ένταξη της Κύπρου από 1.5.2004 στην Ε.Ε. αναµένεται να υπάρχουν τρεις κατηγορίες κρουαζιέρων αναψυχής:
(α) Οι κρουαζιέρες αναψυχής των οποίων ο τόπος αναχώρησης και άφιξης θα είναι λιµάνι της Κύπρου, µε ενδιάµεσους
σταθµούς σε τόπους µόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ελληνικά νησιά).
(β) Οι κρουαζιέρες αναψυχής των οποίων ο τόπος αναχώρησης και άφιξης θα είναι λιµάνι της Κύπρου µε ενδιάµεσους
σταθµούς σε τόπους µόνο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ισραήλ, Λίβανο, Αίγυπτο).
(γ) Οι κρουαζιέρες αναψυχής των οποίων ο τόπος αναχώρησης και άφιξης θα είναι λιµάνι της Κύπρου µε ενδιάµεσους
σταθµούς σε τόπους τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τόπος φορολόγησης των παραδόσεων αγαθών πάνω σε πλοία που εκτελούν κρουαζιέρες αναψυχής είναι
ο τόπος όπου αρχίζει η κρουαζιέρα, η φορολογική µεταχείριση των εν λόγω παραδόσεων είναι:
(i)

Για την κατηγορία των κρουαζιέρων αναψυχής που περιγράφεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, οι παραδόσεις
αγαθών θα υπόκεινται σε κυπριακό Φ.Π.Α. και οι ταξιδιώτες δεν θα έχουν δικαίωµα να πραγµατοποιούν αγορές
αφορολόγητων ειδών.

(ii)

Για τις κατηγορίες των κρουαζιέρων αναψυχής που περιγράφονται στις παραγράφους (β) και (γ) πιο πάνω και
νοουµένου ότι οι ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποβιβαστούν και να αγοράσουν αγαθά (αφορολόγητα είδη
και µη) σε τόπο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ταξιδιώτες θα έχουν δικαίωµα να πραγµατοποιούν πάνω στα
πλοία αγορές αγαθών χωρίς επιβάρυνση µε Φ.Π.Α., στις ποσότητες και αξία φυσικά που δικαιούνται να µεταφέρουν
για ιδιωτική κατανάλωση εκτός του τόπου άφιξης του πλοίου. Θα έχουν επίσης δικαίωµα να πραγµατοποιούν αγορές
αφορολόγητων ειδών.
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Τα αγαθά που πωλούνται µε σκοπό να καταναλωθούν πάνω στο πλοίο ή αεροπλάνο στη διάρκεια ταξιδίου, ανεξάρτητα από τον
τόπο αναχώρησης και άφιξης, δεν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α. και φόρο κατανάλωσης.
Όλες οι πωλήσεις αγαθών από µπαρ ή εστιατόριο πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο θεωρείται ότι πραγµατοποιούνται για άµεση
κατανάλωση από τους ταξιδιώτες. Όµως οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων θα πρέπει να είναι σε λογικές
ποσότητες και τίθενται ορισµένοι όροι και προϋποθέσεις: Για παράδειγµα τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να πωλούνται µε το
ποτήρι ή στην περίπτωση του κρασιού θα πρέπει να προσφέρεται από ανοιγµένο µπουκάλι. Τα τσιγάρα και ανάλογα τα άλλα
καπνικά προϊόντα θα πρέπει να πωλούνται µε το πακέτο, ενώ στα αεροπλάνα δεν επιτρέπεται η πώληση τους για άµεση
κατανάλωση, διότι απαγορεύεται το κάπνισµα εντός της καµπίνας του αεροπλάνου.
Εφόδια πλοίων και αεροπλάνων
Η παράδοση αγαθών τα οποία φορτώνονται για χρήση ως εφόδια για θαλάσσια διαδροµή ή αεροπορική πτήση µε τελικό προορισµό
τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας ή ως εµπορεύµατα προς πώληση λιανικώς σε πρόσωπα που µεταφέρονται στην εν λόγω διαδροµή ή
πτήση σε πλοίο ή αεροπλάνο µε τόπο προορισµού εκτός των Κρατών µελών, υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
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