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Όλους τους λειτουργούς,
θέµα: Μεταφορά αποσκευών επιβατών σε διεθνή µεταφορά επιβατών
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 ε) του Έκτου Παραρτήµατος των περί ΦΠΑ Νόµων του 2000
µέχρι 2008, η µεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό ή
αντίστροφα, στην έκταση που η µεταφορά παρέχεται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας,
υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 στ) του Έκτου Παραρτήµατος των περί ΦΠΑ Νόµων του 2000
µέχρι 2008, η µεταφορά αγαθών από τόπο εντός των Κρατών µελών σε τόπο εκτός των
Κρατών µελών ή αντίστροφα στην έκταση που η µεταφορά παρέχεται στο εσωτερικό της
∆ηµοκρατίας υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 56Α, η ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται στο κράτος µέλος στο οποίο αρχίζει η µεταφορά των αγαθών.
Με βάση τα πιο πάνω από 1.2.2002, η µεταφορά αποσκευών επιβατών µε αντιπαροχή σε
ενδοκοινοτικά ταξίδια υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
Η φορολογική µεταχείριση της µεταφοράς αποσκευών επιβατών που συνοδεύουν επιβάτη σε
διεθνή ταξίδια, όπως αναφέρεται πιο πάνω επανεξετάστηκε µε γνώµονα την πρακτική που
εφαρµόζεται από τα υπόλοιπα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίση µεταχείριση των
επιχειρήσεων και τη σχετική νοµοθεσία που εφαρµόζεται στη ∆ηµοκρατία.
Λαµβάνοντας υπόψη την φύση της συναλλαγής, από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας
εγκυκλίου, θεωρείται ότι, η µεταφορά αποσκευών επιβατών που συνοδεύουν επιβάτη σε
διεθνή µεταφορά, δεν αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία, αλλά ενιαία υπηρεσία µεταφοράς
επιβάτη και τυγχάνει της ίδιας φορολογικής µεταχείρισης όπως και η διεθνής µεταφορά
επιβατών.
Στην έκταση που η µεταφορά επιβατών πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία, η υπηρεσία
υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, µε βάση την παράγραφο 5(ε) του Έκτου
Παραρτήµατος των περί ΦΠΑ Νόµων του 2000 µέχρι 2008. Στην έκταση που η µεταφορά
πραγµατοποιείται εκτός της ∆ηµοκρατίας, είναι εκτός αντικειµένου του ΦΠΑ.
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Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία δεν απέδιδαν ΦΠΑ για τις υπηρεσίες µεταφοράς
αποσκευών επιβατών που συνοδεύουν επιβάτη σε ενδοκοινοτική µεταφορά, για την περίοδο
από 1.2.2002 µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, µπορούν να προβούν
στην απόδοση του ΦΠΑ µε σχετική διόρθωση στο λογαριασµό ΦΠΑ.

(Ν. Συµεωνίδου)
για Έφορο Φ.Π.Α.
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