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Φοπολογικέρ Υπηπεσίερ 

 

Τποποποιήσειρ στον Πεπί Φόπο Πποστιθέμενηρ Αξίαρ 

Νόμο (ΦΠΑ) 

 

Δεκέμβπιορ 2010 

 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2010, ςήθηζε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Πεξί Φόξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκν (Φ.Π.Α.), γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο ηεο Κύπξνπ κε ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ςεθίζηεθε ε εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. πέληε ηνηο 

εθαηόλ (5%) ζε ηξόθηκα, θάξκαθα θαη εκβόιηα. 

 

Ευαπμογή μειωμένος σςντελεστή Φ.Π.Α. πέντε τοιρ εκατόν (5%) 

 

Από ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ, 2011, ζα εθαξκόδεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ, πέληε ηνηο εθαηόλ (5%) ζε 

όια ηα ηξόθηκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε, 

κε εμαίξεζε ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά, κπύξα, θξαζί θαη αλαςπθηηθά, πνπ ππόθεηληαη ζηνλ θαλνληθό 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, δέθα πέληε ηνηο εθαηόλ (15%). 

 

Τπόυιμα 

 

Δπηπξόζζεηα κε ηα πην πάλσ, ζηνλ κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. (5%) ζα ππόθεηηαη ε 

παξάδνζε θαπληζηνύ ζνινκνύ, θαπληζηνύ νμύξξπγρνπ, ραβηάξη, παξαζθεπάζκαηα θαη 

θνλζέξβεο ζνινκνύ θαη νμύξξπγρνπ, αζηαθώλ θαη θαξαβίδεο, γαξίδεο θαη νζηξαθνθόξα.  

 

Η παξάδνζε παξαζθεπαζκέλσλ ή κε παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηώλ (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, κπύξαο, θξαζηνύ θαη αλαςπθηηθώλ ή θαη ησλ δύν) πνπ δελ 

ζπλνδεύνληαη κε ππεξεζίεο θαη’νίθνλ παξάδνζεο (delivery) ή ππεξεζίεο επί ηόπνπ παξαιαβήο 

(take away), ππόθεηηαη ζην ζπληειεζηή Φ.Π.Α. πέληε ηνηο εθαηόλ (5%). 
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Η παξάδνζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, κπύξαο, θξαζηνύ θαη αλαςπθηηθώλ πνπ ζπλνδεύεηαη κε 

ππεξεζίεο θαη’νίθνλ παξάδνζεο (delivery) ή ππεξεζίεο επί ηόπνπ παξαιαβήο (take away), 

ππόθεηηαη ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή Φ.Π.Α. δεθαπέληε ηνηο εθαηόλ (15%). 

 

Υπηπεσίερ εστιατοπίος και εστίασηρ 

 

Οη ππεξεζίεο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ παξάδνζε παξαζθεπαζκέλσλ ή κε παξαζθεπαζκέλσλ 

ηξνθίκσλ ή πνηώλ (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαη ησλ νηλνπλεπκαηώδε πνηώλ, κπύξαο, θξαζηνύ 

θαη αλαςπθηηθώλ ή θαη ησλ δύν), πνπ ζπλνδεύνληαη από ππεξεζίεο πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ 

άκεζε θαηαλάισζε ηνπο (δει. εληόο εγθαηαζηάζεσο ηνπ εζηηαηνξίνπ), ζα ζεσξνύληαη 

ππεξεζίεο εζηηαηνξίσλ θαη εζηίαζεο θαη ζα θνξνινγνύληαη κε κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 

8%. 

 

Σύκθσλα κε ηα πην πάλσ νη ππεξεζίεο εζηηαηνξίσλ, κε ή ρσξίο νηλνπλεπκαηώδε πνηά, κπύξα 

ή θξαζί θαη νη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα “catering”, πνπ παξέρνληαη είηε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ 

πειάηε είηε ζηα ππνζηαηηθά ηνπ πξνκεζεπηή, ή νπνπδήπνηε αιινύ, ππόθεηληαη ζην κεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, νθηώ ηνηο εθαηόλ (8%). Σηηο ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ε 

πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ από θαληίλεο ζε γήπεδα θαη άιινπο ρώξνπο, όπνπ γίλεηαη 

άκεζε θαηαλάισζε ηνπο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο επηζηηηζκνύ από ζρνιηθέο θαληίλεο ζπλερίδνπλ λα ππόθεηληαη ζην κεησκέλν 

ζπληειεζηή ΦΠΑ, πέληε ηνηο εθαηόλ (5%),  

 

Η παξάδνζε ηξνθίκσλ (θξύσλ, δεζηώλ, έηνηκσλ ή κε πξνο θαηαλάισζε) θαη ε παξάδνζε 

πνηώλ (κε εμαίξεζε ηα νηλνπλεπκαηώδε, κπύξα, θξαζί θαη αλαςπθηηθά), από επηρεηξήζεηο ζηα 

πιαίζηα θαη΄νίθνλ παξάδνζεο ή ζηα πιαίζηα δξαζηεξηόηεηαο take away, ππόθεηληαη ζην 

κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ, πέληε ηνηο εθαηόλ (5%) ελώ ε παξάδνζε νηλνπλεπκαησδώλ, 

κπύξαο, θξαζηνύ θαη αλαςπθηηθώλ ππόθεηηαη ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ, δέθα πέληε ηνηο 

εθαηόλ (15%). 
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Φάπμακα και εμβόλια 

 

Η παξάδνζε όισλ ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ηελ 

πξόιεςε αζζελεηώλ, γηα ηαηξηθνύο θαη θηεληαηξηθνύο ζθνπνύο θαζώο επίζεο ε παξάδνζε 

εκβνιίσλ γηα ηαηξηθή θαη θηεληαηξηθή ρξήζε, ζα ππόθεηληαη ζην κεησκέλν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 

πέληε ηνηο εθαηόλ (5%). 

 

Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο, θακία θαηεγνξία θαξκάθσλ ή εκβνιίσλ δελ παξακέλεη ζην κεδεληθό 

ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 

 

Έναπξη ισσύορ 

 

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ησλ πην πάλσ αιιαγώλ είλαη ε 10ε Ιαλνπαξίνπ 2011. 


