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نظام الضرائب على الحمولة

أ .المقدمة

"...أطلقت هيئة ضريبة القيمة المضافة
القبرصية مخططا يجعل قبرص واحدة من
أكثر الواليات القضائية األوروبية جذبا
لتسجيل اليخوت".

تقدم قبرص إعفاء ضريبي كامل على جميع األرباح وتوزيعات األرباح الناشئة عن عمليات الشحن
المؤهلة .وقد استحدث هذا اإلعفاء الضريبي في عام  ٠٦٩١لمدة  ٠١سنوات وتم تمديده عدة مرات.
وفي  ٥٦أبريل  ،٥١٠١اصدر برلمان قبرص قانون الشحن الجديد الذي طال انتظاره .قانون الشحن
التجاري الجديد ،وقد وسع هذا القانون الذي يسري اعتبارا من  ٠يناير  ٥١٠١نطاق نظام ضريبة الحمولة
إلى حد كبير ،وعزز مركز قبرص كمركز بحري .ويمثل هذا التشريع نجاحا كبيرا لقطاع النقل البحري في
قبرص حيث يتيح فرصا جديدة .قد وضع قانون الشحن التجاري الجديد نظامين جديدين لضرائب الحمولة
المطبقة على مالكي السفن التي ال تحمل علم قبرص وعلى المستأجرين ايضا .كما وسع نطاق تطبيق نظام
الضرائب على الحمولة (واإلعفاء من ضريبة األرباح) الذي يتمتع به حاليا مالكو السفن ومديرو السفن.
اعتبرت المفوضية األوروبية أن هذا المخطط يتماشى مع المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن
المعونة الحكومية للنقل البحري وصرحت بتنفيذ المخطط حتى  ١٠ديسمبر  ،٥١٠٦ويهدف هذا المخطط
إلى دعم قطاع النقل البحري في قبرص وغيرها من بلدان االتحاد األوروبي ذات المالحة البحرية القوية،
وهو يوفر حوافز لتوظيف البحارة في االتحاد األوروبي وتسجيل السفن في االتحاد األوروبي وتعزيز
القدرة التنافسية ألصحاب السفن والمستأجرين ومديري السفن العاملة في االتحاد األوروبي .وبموجب هذا
التشريع ،تعفى أنشطة الشحن المؤهلة تماما من ضريبة الشركات وتفرض ضريبة الحمولة على الحمولة
الصافية للسفن بدال من ضريبة الشركات على األرباح الفعلية .كما تقوم إدارة الشحن التجاري بتنظيم
األشخاص المؤهلين بدال من السلطات الضريبية.
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يشمل هذا التشريع األشخاصالمؤهلين الذين يؤدون أنشطةمؤهلة فيما يتعلق
بالسفنالمؤهلة.

ب .نظامالضرائبعلىالحمولة

يوفر القانون إعفاء كامل ألصحاب السفن والمستأجرين ومديري السفن من جميع ضرائب األرباح
ويفرضون ضريبة الحمولة على الحمولة الصافية للسفن بالمعدالت التالية.
يتم تحليل الشروط المطبقة على كل من الفئات الثالث ،فضال عن نظام الضرائب بشكل منفصل أدناه

•األشخاص المؤهلون هم مالكو السفن والمستأجرون (سفن بدون طاقم و وقود و سفن محددة بالوقت و سفن محددة
بالرحلة) ومديري السفن الذين يقدمون الخدمات التقنية و/أو خدمات الطاقم.
•النشاطالمؤهل لمالكي السفن والمستأجرين هو النقل البحري للبضائع أو لألشخاص بين الموانئ القبرصية والموانئ
األجنبية/المنشآت البحرية أو بين الموانئ األجنبية و المنشآت البحرية ويشمل على وجه التحديد عمليات القطر
والتجريف ووضع الكبالت.

صافي الحمولة

•النشاط المؤهل عند تطبيقه على مديري السفن يعني الخدمات المقدمة إلى مالك السفينة أو مستأجر سفينة دون وقود
وال طاقم على أساس اتفاق مكتوب فيما يتعلق بالطاقم و  /أو اإلدارة الفنية.
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مالحظة :المعدالت المطبقة على مديري السفن هي  ٪٥٢من أعاله.

مثال لحساب ضريبة الحمولة السنوية لسفينة ذات حمولة صافية قدرها  ٠٦٫٢١٠طن:
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•السفينةالمؤهلة هي السفينة البحرية التى:
•• تم اعتمادها وفقا للمبادئ والتشريعات الدولية للبلد التى تبحر بها؛ و
•• مسجلة في سجل بلد عضو في المنظمة البحرية الدولية ( )IMOومنظمة العمل الدولية (.)ILO
ويشمل التعريف السفن التي تنقل المساعدات اإلنسانية ولكنها تستبعد السفن التالية:
•• زوارق الصيد؛
•• قوارب تستخدم أساسا للرياضية والترفيه والتي أقيمت خصيصا للمالحة الداخلية؛
•• القوارب والمقطورات التي تستخدم في الموانئ و األنهار ،وعبور األنهار؛
•• المنشآت البحرية الثابتة الغير مستخدمة للنقل البحري.
•• رافعة عائمة غير ذاتية الدفع.
•• المقطورات غير البحرية؛
•• فنادق ومطاعم عائمة .و
•• الكازينوهات العائمة أو المنقولة.
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ت .أصحابالسفينة

وينطبق نظام الضرائب على الحمولة على أيمالك للسفن المؤهلة التي تقوم بنشاط مؤهل:
• السفن الحاملة للعلم القبرصي؛
• السفن الحاملة علم االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAوالتي قد مارست الخيار
بالخضوع للضرائب بموجب نظام الضريبة على الحمولة؛ و
• أسطول من السفن سواء من داخل منطقة االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية ( )EEAأو
خارجها والتي قد مارست الخيار بالخضوع للضرائب بموجب نظام الضريبة على الحمولة.
ويشمل التشريع الجديدتعريفالألطسطو و هو:
يتكون األسطول من سفينتين أو أكثر تنتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نفس الشخص/األشخاص أو
الشركات من نفس المجموعة .تعرف المجموعة على أنها شركتان على األقل طربطهم عالقة بشكل مباشر
أو غير مباشر بالشركة األم أو تلك الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لنفس الشركة األم
يسمح التشريع للسفن غير التابعة لالتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية بالدخول الى نظام
الضرائب على الحمولة بشرط أن يتكون األسطول من  ٪٩١على األقل من سفن االتحاد األوروبي/المنطقة
االقتصادية األوروبية .وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط ،قد تظل السفن الغير تابعة لإلتحاد
األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية مؤهلة إذا استوفيت معايير معينة.
ويشمل اإلعفاء الضريبي ما يلي:
• أرباح من استخدام سفينة مؤهلة.
• أرباح من التخلص من سفينة مؤهلة و/أو حصة و/أو مصلحة فيها.
• األرباح من التصرف في أسهم شركة مملوكة للسفن.
• توزيعات األرباح المدفوعة من األرباح المذكورة أعاله على جميع مستويات التوزيع .و
• إيرادات الفوائد المتعلقة بتمويل/صيانة/استخدام سفينة مؤهلة ورأس المال العامل ،باستثناء الفائدة على
رأس المال المستخدم لإلستثمارات.
إذا كان يريد مالك السفينة الدخول فى نظام الضريبة على الحمولة ،فيجب عليه أن يكون مقيما ضريبيا في قبرص،
ويجب أن يظل هذا القرار ساري المفعول لمدة  ٠١سنوات على األقل.

"يتكون األسطول من سفينتين أو أكثر
تنتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نفس
الشخص /األشخاص أو الشركات من نفس
المجموعة .تعرف المجموعة على أنها
شركتان على األقل طربطهم عالقة بشكل
مباشر أو غير مباشر بالشركة األم أو تلك
الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر
لنفس الشركة األم".
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ث .المستأجرين


ويشمل اإلعفاء الضريبي ما يلي:

كما هو الحال مع مالكي السفن ،ينطبق للمستأجرين نظام الضرائب على الحمولةة علةى السةفن المؤهلةة التةي
تقةةةوم بنشةةةاط مؤهةةةل .هنةةةاك خيةةةار متةةةاح لجميةةةع السةةةفن (قبةةةرص/االتحةةةاد األوروبةةةي/المنطقةةةة االقتصةةةادية
األوروبيةةة/أسةةطول) المسةةتأجرة تحةةت شةةروط معينةةة مثةةل أن ال تشةةمل الوقةةود و دون طةةاقم ،لوقةةت محةةدد و
لرحلة محددة ،شريطة أن يكون المستأجر مقيما ضريبيا في قبةرص .إذا لةم يقومةوا بهةذا االختيةار ،ستخضةع
األرباح للضريبة بنسبة  ٪٠٥٫٢تحت ضريبة الشركات.

• أرباح من استخدام سفينة مؤهلة.
• توزيعات األرباح المدفوعة من هذه األرباح على جميع مستويات التوزيع .و
• إيرادات الفوائد المتعلقة بالنشاط المؤهل لرأس المال العامل ،شريطة استخدام هذه الفائدة لدفع
المصروفات الناشئة عن النشاط باستثناء الفائدة على رأس المال المستخدم لإلستثمارات.

معايير تأهل األسطول لنظام الضرائب على الحمولة هي نفسها بالنسبة ألصحاب السفن وهكذا هو الحد
األدنى  ٠١سنوات ايضا.

ويعطي القانون اإلعفاء بشرط استيفاء شرط التكوين وهذا الشرط يعني أنه يجب ان يكون  ٥٢في المائة من الحمولة
الصافية للسفن الخاضعة لضريبة الحمولة مملوكة أو مستأجرة دون أن تشمل الوقود و دون طاقم .ويمكن تخفيض
النسبة المئوية ولكن ليس ألكثر من ثالث سنوات متتالية.
يتم تخفيض النسبة إلى  ٪٠١إذا كانت جميع سفن المستأجر:
• تحمل أعالم االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية أو
• تدار من حيث (الطاقم والتقنية) في االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية.

"المستأجرون :كما هو الحال مع مالكي السفن ،ينطبق عليهم
نظام ضريبة الحمولة على السفن المؤهلة التي تقوم بنشاط
مؤهل .هناك خيار متاح لجميع السفن (قبرص  /االتحاد
األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية  /أسطول) المستأجرة
تحت شروط معينة مثل أن ال تشمل الوقود و دون طاقم ،لوقت
محدد و لرحلة محددة ،شريطة أن يكون المستأجر مقيما ضريبيا
في قبرص ".
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ج .مخططاليخوت

وإذا كان نظام الضرائب على الحمولة يعتبر معاملة جيدة لشركات الشحن التجاري ،فإن مخطط اليخوت
أفضل بكثير .فهو غير مشمول بقانون الشحن التجاري ،ولكنه يعمل على أساس التوجيهات الصادرة عن
هيئة ضريبة القيمة المضافة القبرصية بالتعاون مع السلطات الضريبية بهدف جعل قبرص واحدة من أكثر
الواليات القضائية جذبا لتسجيل اليخوت داخل االتحاد األوروبي.
الترتيباتباختصار
المؤجر (الشركة القبرصية كونها مالك اليخت) يضمن استخدام اليخت للمستأجر (الشخص القانوني أو
الطبيعي الذي يؤجر اليخت) بموجب العقد ،و في المقابل و في نهاية فترة اإليجار ،يجوز للمستأجر أن
يشتري اليخت بعد إضافة جزء بسيط من السعر األصلي.
ومثل هذا الشراء النهائي هو خيار يمكن أن يمارسه المستأجر في نهاية فترة اإليجار.
عالجضريبةالقيمةالمضافة

ح .مديروالسفن

مدير السفينة المؤهل هو الشخص االعتباري المقيم ضريبيا في قبرص والذى يقدم الخدمات التقنية و/أو
خدمات الطاقم فيما يتعلق بالسفن المؤهلة (قبرص  /االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية /
أسطول).
ويوجد خيار لدفع ضريبة الحمولة بنسبة  ٪٥٢من المعدالت المطبقة على مالكي السفن والمستأجرين
بالنسبة لجميع السفن الخاضعة لإلدارة .إذا لم يتم هذا الخيار ستخضع األرباح للضريبة بنسبة  ٪٠٥٫٢تحت
ضريبة الشركات.
معايير تأهل األسطول لنظام الضرائب على الحمولة هي نفس المعايير بالنسبة ألصحاب
السفن/المستأجرين وكذلك هو الحد األدنى لمدة  ٠١سنوات.
ويتعين على مديرو السفن تلبية بعض المتطلبات اإلضافية ،وهي:
• مدير السفينة ملزم باالحتفاظ بمكتب مكتمل في قبرص مع وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين؛
• يجب أن يكون  ٪٢٠على األقل من العاملين في المناطق البرية ان يكونوا من مواطني االتحاد
األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية؛ و
• يجب إدارة ما ال يقل عن  ١/٥من إجمالي الحمولة داخل االتحاد األوروبي/المنطقة االقتصادية األوروبية
(أي زيادة قدرها  ١/٠تخضع للضريبة بنسبة  ٪٠٥٫٢تحت ضريبة الشركات).
ويشمل اإلعفاء الضريبي:
• األرباح من اإلدارة الفنية و/أو إدارة الطاقم؛
• توزيعات األرباح المدفوعة من األرباح المذكورة أعاله على جميع مستويات التوزيع .و
• إيرادات الفوائد المتعلقة برأس المال العامل/النشاط المؤهل شريطة استخدام هذه الفائدة لدفع المصروفات
المتعلقة بإدارة السفن ،باستثناء الفائدة علی رأس المال المستخدم لالستثمارات.
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ويعتبر تأجير اليخت بمثابة عرض للخدمات مع حق خصم ضريبة القيمة المضافة من قبل المؤجر .هذا
العرض من الخدمات من قبل المؤجر يخضع للضريبة بمعدل ضريبة القيمة المضافة األساسي بنسبة ٪٠٦
ولكن فقط إلى الحد الذي يستخدم فيه اليخت المستأجر ضمن المياه اإلقليمية لالتحاد األوروبي .وتوفر
التوجيهات نسبة مفترضة من استخدام اليخت في االتحاد األوروبي ،مما قد يقلل فعليا معدل ضريبة القيمة
المضافة المطبق إلى أقل من  ٪٠٫٦٠على تسجيل اليخت و تصل الى  ٪١٫٠على مدفوعات اإليجار.
العالجالضريبيللدخل
ويخضع الربح اإلجمالي من اتفاقية التأجير التي تبلغ  ٪٠١من القيمة األولية لليخت لضريبة الدخل بنسبة
.٪٠٥٫٢
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للـخـدمــات اإلئـتـمــانـيـــة

شارع  ٥٢مارس و ٠٠ك .ماتسي
 ٥٠١٠نيقوسيا ،قبرص

بريد الكترونىinfo@realsubstance.com.cy :
تليفون١١١٢٨٥٥٥٠١٠١١ :

