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΄Ολους τους λειτουργούς, 
Αεροσκάφη 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο (vi) του Παραρτήµατος ΙΙ του Ν.246/90 υπόκεινται στο 
µηδενικό συντελεστή:  
 
Οι παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και 
µισθώσεις αεροσκαφών, χρησιµοποιούµενων υπό αεροπορικών εταιρειών που 
εκτελούν κυρίως διεθνείς µεταφορές µε κόµιστρο, καθώς επίσης και οι παραδόσεις, 
µισθώσεις, επιδιορθώσεις και εργασίες συντήρησης αντικειµένων, τα οποία είναι 
ενσωµατωµένα στα αεροσκάφη αυτά ή χρησιµεύουν για την εκµετάλλευσή τους. 
 
Η διάταξη αυτή καλύπτει αεροσκάφη που:  
 
• χρησιµοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες 
• για διεθνείς µεταφορές προσώπων και αγαθών µε κόµιστρο 
• το βάρος τους δεν είναι λιγότερο των 8.000 κιλών. 
 
∆εν καλύπτει πολεµικά αεροσκάφη οποιουδήποτε βάρους και αεροσκάφη µε βάρος 
λιγότερο των 8.000 κιλών είτε είναι εµπορικά είτε είναι ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται 
για αναψυχή ή αθλητισµό. 
 
Στο µηδενικό συντελεστή υπόκειται  η εισαγωγή, η πώληση, η µίσθωση (χωρίς πλήρωµα) 
και η ναύλωση των πιο πάνω αεροσκαφών, καθώς επίσης και η συντήρηση και 
επιδιόρθωσή τους, ακόµη και από υπεργολάβο.  Ο εξοπλισµός του αεροπλάνου, που είναι 
απαραίτητος για τη λειτουργία, πλοήγηση και ασφάλειά του, θεωρείται ως µέρος του 
αεροπλάνου αν παραδίδεται µαζί του δυνάµει της ίδιας σύµβασης.  ΄Αλλος εξοπλισµός, 
όπως εξαρτήµατα που φυλάγονται σε αποθήκες στη ξηρά, δεν αποτελεί µέρος του 
αεροπλάνου και, εποµένως, η παράδοσή του υπόκειται στο θετικό συντελεστή. 
 
Επίσης υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή η πώληση, µίσθωση, συντήρηση και 
επιδιόρθωση αντικειµένων που είναι ενσωµατωµένα στα αεροσκάφη ή που χρησιµεύουν 
για την εκµετάλλευσή του.  Σ΄ αυτά περιλαµβάνονται τα εξαρτήµατα, τα ποτήρια, 
µαχαιροπήρουνα και δίσκοι που χρησιµοποιούνται επανειληµµένα για το σερβίρισµα 
επιβατών κατά τη πτήση και οι πετσέτες κεφαλής για τα καθίσµατα των αεροπλάνων. 
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Στο θετικό συντελεστή υπάγονται (µεταξύ άλλων) και οι εξής αγορές ή εισαγωγές 
αεροπορικών εταιρειών:  
 
• υλικών καθαρισµού αεροσκαφών 
• ποτηριών, µαχαιροπήρουνων και δίσκων µιας χρήσης 
• εισιτηρίων, κουπονιών και ετικετών 
• εργαλείων για επιδιόρθωση και συντήρηση 
• αρωµατισµένων χαρτοµανδήλων, χαρτοπετσετών, κ.λ.π. 
 
 
Οι εγκύκλιοι Α.170 και Α192 αντικαθίστανται µε την παρούσα. 
 
 
 
 
 
 
        (Μ. Μιλτιάδου) 
               για ΄Εφορο Φ.Π.Α. 
 
 
 
Κοιν.:  Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
 Τ.Θ. 4935 
 1355 Λευκωσία 
       :     Κ.Ε.Β.Ε. 
        Τ.Θ. 1455 
  1509 Λευκωσία 
       :    Ο.Ε.Β. 
            Τ.Θ. 1657 
            1511 Λευκωσία 
       :    Γενικό Ελεγκτή 


