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΄Ολους τους λειτουργούς, 
 

Εκχώρηση δικαιωµάτων 
 
Οι υπηρεσίες που αναγράφονται πιο κάτω:  
 
• όταν παρέχονται από το εξωτερικό σε πρόσωπο που βρίσκεται στην Κύπρο, 

φορολογούνται µε τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης ωσάν να τις παρέχει ο λήπτης, 
δυνάµει του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι του Ν.246/90, ενώ 

• όταν παρέχονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε πρόσωπο που βρίσκεται στο 
εξωτερικό, εξαιρούνται από το φόρο δυνάµει της παραγράφου (xviii) του Πρώτου 
Μέρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.246/90. 

 
1. Μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, δικαιωµάτων 

αναφορικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµεταλλεύσεως βιοµηχανικών 
δικαιωµάτων (licences), δικαιωµάτων εκµεταλλεύσεως εµπορικών σηµάτων και 
άλλων παρόµοιων δικαιωµάτων. 

 
Οι πληρωµές για την απόκτηση των εν λόγω δικαιωµάτων (µε σκοπό τη χρήση, 

εκµετάλλευση, αναπαραγωγή κ.λ.π.) είναι γνωστές µε τον αγγλικό όρο "royalties".  Κάποτε 
πληρώνονται όλα µαζί µια φορά, κάποτε πληρώνονται σταδιακά πάνω σε συνεχή βάση. 
 
∆ικαιώµατα που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 
 
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας έχουν οι δηµιουργοί επί των εξής έργων τους:  
• επιστηµονικά έργα 
• φιλολογικά έργα (µυθιστορήµατα, θεατρικά έργα, εγκυκλοπαίδειες και άλλα παρόµοια 

έργα) 
• µουσικά έργα 
• καλλιτεχνικά έργα (ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά, αρχιτεκτονικά σχέδια, γραφικές 

παραστάσεις και άλλα παρόµοια έργα) 
• κινηµατογραφικές ταινίες 
• φωτογραφίες 
• ηχογραφήσεις 
• εκποµπές ήχων ή εικόνων 
• προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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Τα προνόµια ευρεσιτεχνίας αφορούν εφευρέσεις που έχουν βιοµηχανική εφαρµογή και 
εγγράφονται στο µητρώο που τηρεί ο Επίσηµος Παραλήπτης και ΄Εφορος. 
 
Τα εµπορικά σήµατα χρησιµοποιούνται αναφορικά µε εµπορεύµατα ή υπηρεσίες και 
υποδηλώνουν κάποια σχέση στο εµπόριο µεταξύ των εµπορευµάτων ή υπηρεσιών και 
κάποιου προσώπου που έχει το δικαίωµα, είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως εγγεγραµµένος 
δικαιούχος, να χρησιµοποιεί το σήµα. 
 
΄Αδεια (licence) παραχωρείται συνήθως από το δικαιούχο σε εργοστάσια για την 
κατασκευή και εµπορία συγκεκριµένου προϊόντος σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές. 
 
Παρόµοια δικαιώµατα είναι σχέδια, υποδείγµατα /µοντέλα, πρότυπα µεθόδων παραγωγής 
(manufacturing know-how) και άλλα που δεν καλύπτονται από τις προηγούµενες 
παραγράφους. 
 
 
Παραδείγµατα υπηρεσιών που δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 1 
 
Μεταξύ άλλων δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 1 και οι εξής υπηρεσίες: 
 
• Πώληση αδιαίρετου µεριδίου της κυριότητας αγαθού (π.χ. αλόγου ή θαλαµηγού), 

παρόλο που είναι δυνατόν  να εκχωρούνται και ορισµένα δικαιώµατα. 
 
• Η εκχώρηση δικαιώµατος µειωµένων τιµών εισόδου ή άλλων παρόµοιων εκπτώσεων 

σε µέλη λεσχών, σωµατείων και άλλων ενώσεων προσώπων, για την οποία 
πληρώνουν συνδροµή. 

 
• Η πώληση φήµης και πελατείας/εµπορικής εύνοιας. 
 
• Η εκχώρηση δικαιώµατος κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας, περιλαµβανοµένης και της 

διαµονής σε ξενοδοχεία. 
 
• Η συντήρηση και ενηµέρωση των προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και η 

τεχνική υποστήριξη για επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζουν. 
 
Εισαγωγή προγραµµάτων  ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 
΄Οταν εισάγεται πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορούµε να διακρίνουµε: 
 
• το υπόθεµα, δηλ. το ενσώµατο αγαθό στο οποίο είναι αποτυπωµένο το πρόγραµµα, 

όπως δισκέτα, µαγνητοταινία, δίσκος ψηφιακής εγγραφής, και 
• το πρόγραµµα ή λογισµικό (software). 
 

Καταρχήν η τελωνειακή αξία του υποθέµατος περιλαµβάνει και την αξία του προγράµµατος.  
Εποµένως, καταβάλλεται Φ.Π.Α. στο Τελωνείο και επί του δικαιώµατος χρήσης του 
προγράµµατος και γι΄ αυτό δεν έχουν εφαρµογή οι πιο πάνω διατάξεις. 
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΄Οµως, στις περιπτώσεις που το υπόθεµα: 
 
• δεν είναι ολοκληρωµένο κύκλωµα (intergrated circuit) η ηµιαγωγός (semi-conductor),  
• δεν φέρει εγγραφές εικόνων ή ήχων (δηλ. δεν είναι κινηµατογραφική ταινία,  

βιντεοκασέτα, δίσκος/κασέτα µουσικής, παιγνίδι - βίντεο κλπ), 
• τιµολογείται χωριστά από το πρόγραµµα,  
 
η τελωνειακή αξία περιλαµβάνει µόνο την αξία του υποθέµατος. 
 
΄Οταν το Τελωνείο επιβάλλει Φ.Π.Α. µόνο επί της αξίας του υποθέµατος, η παραχώρηση 
του δικαιώµατος χρήσης του προγράµµατος από τον εξαγωγέα θεωρείται πλασµατική 
παροχή υπηρεσιών από τον εισαγωγέα.  ∆ηλαδή στις περιπτώσεις που η αξία του 
προγράµµατος δεν συνυπολογίζεται στη διαµόρφωση της δασµολογητέας αξίας του 
υποθέµατος:  
 
• το υπόθεµα φορολογείται στο Τελωνείο κατά την εισαγωγή του, και 
• το πρόγραµµα φορολογείται µε τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης. 
 
Με τη µέθοδο της αντίστροφης χρέωσης φορολογείται και η διαβίβαση προγράµµατος από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στο εξωτερικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που 
βρίσκεται στην Κύπρο µέσω τηλεφωνικής γραµµής µε τη βοήθεια αποδιαµορφωτή 
(modem). 
 
Από την άλλη µεριά, όταν κάτω από αυτές τις συνθήκες υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 
πωλεί πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή σε πρόσωπο που βρίσκεται στο εξωτερικό, η 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του προγράµµατος εξαιρείται από το φόρο. 
 
Κατάργηση 
 
Οι εγκύκλιοι Α130, Α136, Α239 και Α304 αντικαθίστανται µε την παρούσα. 
 
 
 
 
 
 (Μ. Μιλτιάδου) 
 για ΄Εφορο Φ.Π.Α. 
 
 
 
Κοιν.:  Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
 Τ.Θ. 4935 
 1355 Λευκωσία 
         :   Γενικό Ελεγκτή 
Αντ.  : Φακ. Κ.Π. ΙΙΙ/1/xviii 


