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Φορολογική µεταχείριση οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών
Σύµφωνα µε την ερµηνεία που έχει δοθεί από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. µε βάση τις διατάξεις του Ν.95(Ι)/2000, η φορολογητέα αξία της
οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας που απολαµβάνεται στη ∆ηµοκρατία επιµερίζεται ποσοστιαία ανάλογα µε το κόστος απόκτησης των
υπηρεσιών και αγαθών από πρακτορείο ταξιδίων και αποδίδεται Φ.Π.Α. ανάλογα στο µέρος της φορολογητέας αξίας µε τον ίδιο
συντελεστή που επιβαρύνονται οι υπηρεσίες ή αγαθά, από τις οποίες προέρχεται το µεικτό κέρδος. Συνεπώς η φορολογητέα αξία
οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας µπορεί ανάλογα για µέρος της να επιβαρυνθεί µε το µηδενικό συντελεστή, τον κανονικό ή το µειωµένο
συντελεστή Φ.Π.Α.
2. Οι σχετικές διατάξεις της περί Φ.Π.Α. Νοµοθεσίας που ρυθµίζουν την παροχή οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας είναι:
-

το άρθρο 41 του Ν.95(Ι)/2000 που προβλέπει για το ειδικό καθεστώς που αφορά τους οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων
η παράγραφος 11 του Έκτου Παραρτήµατος του Ν.95(Ι)/2000, σύµφωνα µε την οποία η παροχή οριζόµενης ταξιδιωτικής
υπηρεσίας που απολαµβάνεται εκτός της ∆ηµοκρατίας, κατά την έκταση που η υπηρεσία απολαµβάνεται εκτός της
∆ηµοκρατίας, επιβαρύνεται µε το µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
οι κανονισµοί 129 µέχρι 137 των περί Φ.Π.Α. (Γενικών) Κανονισµών του 2001 (Κ.∆.Π. 314/2001), οι οποίοι µεταξύ άλλων
ρυθµίζουν (κανονισµός 133) την αξία της οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

3. Από την ανάλυση των πιο πάνω διατάξεων της Νοµοθεσίας προκύπτει ότι η παροχή µιας ή περισσότερων οριζόµενων ταξιδιωτικής
υπηρεσιών ως µέρος ενιαίας συναλλαγής θεωρείται ως ενιαία ξεχωριστή παροχή υπηρεσίας, ενώ µε το µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
επιβαρύνεται µόνο η παροχή οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας που απολαµβάνεται εκτός της ∆ηµοκρατίας, κατά την έκταση που η
υπηρεσία απολαµβάνεται εκτός της ∆ηµοκρατίας.
4. Κατά συνέπεια η ενιαία παροχή υπηρεσίας πακέτου εκδροµής (µία ή περισσότερες οριζόµενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες) στην έκταση
που απολαµβάνεται στη ∆ηµοκρατία θα έπρεπε να επιβαρύνεται στο σύνολο της µε τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (15%), στην αξία,
βέβαια, που καθορίζεται στους σχετικούς κανονισµούς, δηλαδή στο περιθώριο κέρδους (τη διαφορά µεταξύ του ποσού που πληρώνει ο
ταξιδιώτης στο πρακτορείο και του ποσού που καταβάλλει το πρακτορείο στους προµηθευτές του).
5. Από τις συζητήσεις που διεξήγαγε η Υπηρεσία Φ.Π.Α. µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε την ορθή
η
εφαρµογή του Κοινοτικού Κεκτηµένου για το Φ.Π.Α. (6 Κοινοτική Οδηγία), έχει επισηµανθεί ότι η ερµηνεία που δίνει η Επιτροπή της Ε.Ε.
για τη φορολογική µεταχείριση των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι ότι το µεικτό κέρδος που πραγµατοποιούν οι οργανωτές
τουριστικών περιηγήσεων στο σύνολο του επιβαρύνεται µε το θετικό συντελεστή Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το συντελεστή µε τον οποίο
επιβαρύνονται οι υπηρεσίες που συναποτελούν το πακέτο εκδροµής.
6. Πέραν από τη νοµική και ερµηνευτική πλευρά του θέµατος, αλλά και ιδιαίτερα την υποχρέωση της Κύπρου για εφαρµογή του
η
Κοινοτικού Κεκτηµένου για το Φ.Π.Α. (6 Κοινοτική Οδηγία), ο υπολογισµός του οφειλόµενου φόρου για τις οριζόµενες ταξιδιωτικές
υπηρεσίες, όπως έχει καθοριστεί από την Υπηρεσία Φ.Π.Α., απαιτεί πολύ καλή γνώση της διαδικασίας υπολογισµού και πολύπλοκες
αριθµητικές πράξεις, γεγονός που έχει δηµιουργήσει σοβαρότατα προβλήµατα και αύξηση του διοικητικού κόστους εφαρµογής της περί
Φ.Π.Α. Νοµοθεσίας, τόσο για τους οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων όσο και για την Υπηρεσία Φ.Π.Α.
7. Με βάση τα πιο πάνω η Υπηρεσία Φ.Π.Α. αναθεωρεί την ερµηνεία και τις οδηγίες της αναφορικά µε τον υπολογισµό και την
απόδοση του φόρου στις οριζόµενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και καθορίζει ότι η φορολογητέα αξία των οριζόµενων
ταξιδιωτικών υπηρεσιών επιβαρύνεται στο σύνολο της µε το θετικό συντελεστή Φ.Π.Α. (15%).
Ως ηµεροµηνία εφαρµογής της αναθεωρηµένης ερµηνείας για τη φορολογική µεταχείριση των οριζόµενων ταξιδιωτικών
υπηρεσιών για πρακτικούς λόγους, αλλά και για να γίνει ο αναγκαίος προγραµµατισµός και διευθετήσεις από τους άµεσα
επηρεαζόµενους, καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2004.
η

8. Ταυτόχρονα από 1 Μαρτίου 2004 αποσύρονται όλα τα µέρη και αναφορές στο Ενηµερωτικό Έντυπο 12 «Σχέδιο Περιθωρίου
Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων» που αναφέρονται στον επιµερισµό (στο µηδενικό, το µειωµένο και τον κανονικό συντελεστή
Φ.Π.Α.) της φορολογητέας αξίας των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Πρακτικά οι οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων για τον υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου εκροών για τις οριζόµενες ταξιδιωτικές
υπηρεσίες που πραγµατοποιούν θα εφαρµόζουν τον απλοποιηµένο υπολογισµό, όπως περιγράφεται στο εν λόγω ενηµερωτικό έντυπο.
9. Σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία Φ.Π.Α. θα προχωρήσει άµεσα στην απόσυρση ή αναθεώρηση όλων των µερών του Ενηµερωτικού
Εντύπου 12, τα οποία επηρεάζονται από την τροποποίηση της φορολογικής µεταχείρισης των οριζόµενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

(Α. Κούτρας)
για Έφορο Φ.Π.Α.
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