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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 91 
 
 
Όλους τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. 
 και του Τµήµατος Τελωνείων, 
 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις για µεταφορικά µέσα που έχουν υπαχθεί σε 
ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα πριν την 1 Μαϊου, 2004 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 59Α του περί Φ.Π.Α. Νόµου του 2004 (Ν. 

95(Ι)/2004), µεταφορικά µέσα  τα οποία έχουν υπαχθεί σε ανασταλτικά 
τελωνειακά καθεστώτα πριν την  1.5.2004, δεν καταβάλλουν ΦΠΑ όταν 
εξέρχονται από τα εν λόγω καθεστώτα µετά την 1.5.2004 αν: 
 
(α) έχουν υπαχθεί στους γενικούς όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς 
ενός από τα νέα Κράτη µέλη ή ενός από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή / και δεν έτυχαν κατά την εξαγωγή τους, απαλλαγής ή επιστροφής 
του φόρου προστιθέµενης αξίας ή 
 
(β) το µεταφορικό µέσο έχει τεθεί για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πριν την 1 
Μαϊου, 1996 ή το ποσό του οφειλόµενού φόρου κατά την εισαγωγή είναι 
αµελητέο. 
 
 Στην περίπτωση της παραγράφου (α) τα ακόλουθα αποτελούν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία ότι το µεταφορικό µέσο αποκτήθηκε υπό τους γενικούς 
όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς ενός από τα νέα Κράτη µέλη ή 
ενός από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και δεν έτυχαν κατά την 
εξαγωγή τους, απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας: 
 
-το έγγραφο ταξινόµησης κανονικής σειράς κυκλοφορίας του Κράτους µέλους 
στο οποίο έχει εγγραφεί το µεταφορικό µέσο 
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-ο τίτλος ιδιοκτησίας στον οποίο δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι το 
µεταφορικό µέσο τυγχάνει οποιασδήποτε ειδικής µεταχείρισης (όπως πχ 
απαλλαγής από Φ.Π.Α.) 
 
 Σύµφωνα µε τα πιο πάνω µεταφορικά µέσα για τα οποία 
παρουσιάζεται οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δεν καταβάλλει Φ.Π.Α. κατά 
την έξοδο του από ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς µετά την 1.5.2004. 
 
  
 
 
 
 
 
                                         
                                                                                  (Ζ. Αιµιλιανίδου) 
                                                                 ∆ιευθύντρια Τµήµατος Τελωνείων  
                                                                               και Έφορος Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή 
 
        : Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών 
 
        : Αρχιτελωνείο 
 
        : Κ.Ε.Β.Ε. 
          Τ.Θ. 21455 
          1509 Λευκωσία 
 
        : Ο.Ε.Β. 
          Τ.Θ. 21657 
          1511 Λευκωσία 
         
         :Παγκύπριο Σύνδεσµο Εµπορίας Αυτοκινήτων 
          Τ.Θ. 21455 
           1509 Λευκωσία 
 
         : Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 
          Τ.Θ. 24935 
          1355 Λευκωσία 
 
        : Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής 
          Τ.Θ. 25584 
          1310 Λευκωσία 
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        : Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου 
          Τ.Θ. 26540 
           1640 Λευκωσία 
 
        : Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου 
          Τ.Θ. 53684 
          3317 Λεµεσός 
 
        : Προϊσταµένους  Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α. 
 
        : Προϊστάµενους Τοµέων Κεντρικών Γραφείων Φ.Π.Α. 
 
                     
 
 


