
Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ 
 
Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή 
σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση των δραστηριοτήτων 
επιχείρησης που ασκεί και εφόσον η σχετική συναλλαγή δεν εξαιρείται από το φόρο, 
σύμφωνα 
με την περί ΦΠΑ Νομοθεσία. Επιπρόσθετα, ΦΠΑ επιβάλλεται στις εισαγωγές αγαθών και στις 
αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη μέλη. 
Ο ΦΠΑ είναι έμμεσος φόρος που προορίζεται να επιβαρύνει την καταναλωτική δαπάνη. Είναι 
έμμεσος φόρος γιατί μεταξύ του καταναλωτή, που τελικά πληρώνει το φόρο, και της 
Υπηρεσίας ΦΠΑ μεσολαβεί ο επιχειρηματίας – πωλητής (υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο) ο 
οποίος εισπράττει το φόρο από τους πελάτες του και τον αποδίδει στο δημόσιο ταμείο. 
Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και της διαδικασίας μεταφοράς και διανομής τους 

Άφιξη στην Κύπρο 
 
Οι προσωρινοί επισκέπτες απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών και ΦΠΑ κατά την άφιξη 
τους στη Δημοκρατία για τα αγαθά τα οποία φέρνουν μαζί τους για προσωπική χρήση, όπως 
προνοείται στους περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές ταξιδιωτών που 
προέρχονται από τρίτες χώρες) Κανονισμούς του 2004 και στους περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται από Κράτος μέλος προσωπικών ειδών που 
ανήκουν σε ιδιώτες) κανονισμούς του 2004 και στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία. 

Εγχώριες αγορές 
 
Ο επισκέπτης από το εξωτερικό θα πληρώσει φόρο στα περισσότερα από τα είδη που θα 
αγοράσει στην Κύπρο. Στην περίπτωση που αγοράζει αγαθά από λιανοπωλητή που εφαρμόζει 
το «Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών από Πρόσωπο που δεν είναι 
Μόνιμος Κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μπορεί να εξασφαλίσει επιστροφή του ΦΠΑ για 
ορισμένα αγαθά, τα οποία προτίθεται να εξαγάγει από την Κύπρο. Για να δικαιούται ο 
επισκέπτης να χρησιμοποιήσει το Σχέδιο θα πρέπει να μην είναι κάτοικος κράτους μέλους, να 
μη διέμενε στην Κύπρο για περισσότερο από 365 ημέρες τα 2 τελευταία χρόνια που 
προηγούνται της ημερομηνίας αγοράς των αγαθών και να έχει πρόθεση να αναχωρήσει 
μεταφέροντας μαζί του τα αγαθά στις χειραποσκευές του πριν το τέλος του τρίτου μήνα που 
ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά. Η αξία των αγαθών πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη των €175 και μικρότερη των €17.086 κατά άτομο και τα αγαθά πρέπει να 
προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση. Κατά την αγορά των αγαθών ο 
καταστηματάρχης θα εκδώσει στον επισκέπτη «τιμολόγιο για επιστροφή ΦΠΑ για λιανική 
εξαγωγή αγαθών από μη κατοίκους της Δημοκρατίας», το οποίο ο επισκέπτης θα πρέπει να 
παρουσιάσει μαζί με τα αγαθά στο Τελωνείο κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο. Αφού 
ο αρμόδιος τελωνειακός λειτουργός πιστοποιήσει την εξαγωγή των αγαθών, ο επισκέπτης θα 
πρέπει να αναλάβει την αποστολή του πιστοποιημένου τιμολογίου στον καταστηματάρχη ή σε 
εταιρεία επιστροφών ΦΠΑ, οι οποίοι θα του επιστρέψουν το φόρο. 



Αναχώρηση από την Κύπρο 
 
Όταν ο επισκέπτης από μη Κράτος μέλος κατά την παραμονή του στην Κύπρο αγόρασε αγαθά 
από κατάστημα που χρησιμοποιεί το «Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών 
από Πρόσωπο που δεν είναι Μόνιμος Κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», για να του 
επιστραφεί ο ΦΠΑ θα πρέπει κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο να παρουσιάσει στο 
Τελωνείο τα αγαθά που προμηθεύτηκε από τον καταστηματάρχη μαζί με το «τιμολόγιο για 
επιστροφή ΦΠΑ για λιανική εξαγωγή αγαθών από μη κατοίκους της Δημοκρατίας» που 
κατέχει. Αφού ο αρμόδιος τελωνειακός λειτουργός πιστοποιήσει την εξαγωγή των αγαθών, ο 
επισκέπτης θα πρέπει να αναλάβει την αποστολή του πιστοποιημένου τιμολογίου στον 
καταστηματάρχη ή σε εταιρεία επιστροφών ΦΠΑ, οι οποίοι θα του επιστρέψουν το φόρο. 

ΕΥΡΩ 
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2008 μετά από έγκριση του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενταχθεί στην ευρωζώνη.  
Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια η Υπηρεσία Φ.Π.Α. έχει δρομολογήσει αλλαγές για μια πιο ομαλή 
μετάβαση στο ευρώ.  
Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο για το ευρώ που έχει ήδη σταλεί σε όλα τα υ.φ.π. όπου 
επεξηγούνται σε συντομία οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο φόρο προσώπων (υ.φ.π.) 
ενόψει της εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο.  
 
Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Ευρώ αρ. 1. 
 
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε ως στόχο την 
ένταξη της στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008 και η ημερομηνία αυτή εγκρίθηκε και 
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια μεγάλος αριθμός αλλαγών και τεχνικών προσαρμογών στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα έχουν δρομολογηθεί έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μία όσο το δυνατό πιο 
ομαλή μετάβαση στο ευρώ στην Κύπρο για επιχειρήσεις και πολίτες.  
 
Διπλή αναγραφή τιμών. 
 
Από τον Σεπτέμβριο 2007 μέχρι τον Ιούνιο 2008 η τιμή κάθε προϊόντος θα αναγράφεται 
ταυτόχρονα σε λίρες και σε ευρώ. Με αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές θα μπορούν να 
εξοικειωθούν με το ευρώ και οι επιχειρήσεις θα διευκολυνθούν στην μετάβαση στο ευρώ.  
 
Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ και της κυπριακής λίρας.  
 
Θα διαρκέσει για ένα μήνα από την ημέρα υιοθέτησης του ευρώ δηλαδή από 1/1/2008 – 
31/1/2008. Για αυτό το μήνα οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται και σε ευρώ και σε 
κυπριακές λίρες ενώ από την 1/2/2008 οι κυπριακές λίρες δεν θα γίνονται αποδεκτές για τις 
διάφορες συναλλαγές. 
 
Πως μετατρέπεται η κυπριακή λίρα σε ευρώ  



 
Η μετατροπή από ευρώ σε κυπριακές λίρες θα γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του ποσού σε 
ευρώ με την τιμή μετατροπής. Η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί στα £ 0,585274 ανά ευρώ. 
 
Μετά τον πολλαπλασιασμό η τιμή θα στρογγυλοποιείται μέχρι τα 2 δεκαδικά ψηφία. Αυτές οι 
μετατροπές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες 
να τηρούν την νομοθεσία. ENHMEROTIKO_FILLADIO_GIA TO_EYRO.pdf 

 

Συντελεστές Φ.Π.Α. 
 
Ο φόρος για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών επιβάλλεται 
με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατόν (15%). 
 
Mε συντελεστή 0% επιβαρύνονται τα ακόλουθα: 
 
· οι μισθώσεις και επιδιορθώσεις πλοίων και αεροπλάνων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης των 
άμεσων αναγκών των πλοίων 
· οι παραδόσεις αγαθών που τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς 
· η παράδοση αγαθών νοουμένου ότι ο Έφορος Φ.Π.Α. ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά έχουν 
εξαχθεί ή έχουν αποκτηθεί από εγγεγραμμένο πρόσωπο σε άλλο Κράτος Μέλος.  
· από 1 Ιουλίου 1992 μέχρι 9 Ιανουαρίου 2011 οι παραδόσεις φαρμάκων και τροφίμων εκτός 
των τροφίμων που παραδίδονται μέσα στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισμού 
 
Mε συντελεστή 5% επιβαρύνονται τα ακόλουθα: 
 
Από 1 Φεβρουαρίου 2002 μέχρι σήμερα: 
· οι παραδόσεις φέρετρων και οι υπηρεσίες γραφείων κηδειών 
· οι υπηρεσίες συγγραφέων, καλλιτεχνών, συνθετών, ερμηνευτών, έργων τέχνης και τα 
δικαιώματα τους 
· οι παραδόσεις λιπασμάτων, εντομοκτόνων, ζωοτροφών, ζώων ζωντανών, σπόρων, νερού 
μη εμφιαλωμένου, παγωτών, ξηρών καρπών, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, υγραερίου, 
ορισμένων συσκευών για αναπήρους και ασθενείς,  
· η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών που φέρουν μαζί τους με αστικά και αγροτικά 
λεωφορεία με κόμιστρο για κάθε επιβάτη 
· η μίσθωση χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα. 
Από 19 Οκτωβρίου 2007 μέχρι σήμερα: 
· οι υπηρεσίες κομμωτικής 
· η ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, που πραγματοποιούνται από υποκείμενο 
στο φόρο πρόσωπο και συνίστανται σε εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, 
ελαιοχρωματιστή και οικοδομικές εργασίες, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν πέραν 
του πενήντα τοις εκατόν (50%) της αξίας της παροχής της υπηρεσίας 
· οι παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαμβανομένων των τροφών για πτηνά και ψάρια 
· τα είδη ζαχαροπλαστικής  
· τα βιομηχανοποιημένα ποτά, φρουτοποτά, εξαιρουμένων των αναψυκτικών, 
οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού 
· τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων, τα συμπληρώματα και 
υποκατάστατα διατροφής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον όρο ¨τρόφιμα¨, τα σιρόπια, 
αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα, τα συμπυκνώματα, εκχυλίσματα, σκόνες ή άλλα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ποτών, εκτός από σκόνες, τους 



κρυστάλλους, τους κόκκους ή άλλα προϊόντα σε άλλη μορφή που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή τσαγιού, καφέ, κακάο, γάλακτος και των υποκατάστατων τους 
· η παράδοση φαρμάκων (μέχρι 9/1/2011) εξαιρουμένων των φαρμάκων που κατατάσσονται 
στους κωδικούς ΣΟ 30.03 και 30.04 της συνδυασμένης ονοματολογίας 
· η παράδοση εμβολίων για την ιατρική και κτηνιατρική (μέχρι 9/1/2011) εξαιρουμένων 
αυτών που κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 30.02 της συνδυασμένης ονοματολογίας, 
· τα προϊόντα για την αντισύλληψη 
· τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία 
· ο ιατρικός εξοπλισμός, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από 
ανάπηρους 
· τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων 
· το δικαίωμα εισόδου σε παραστάσεις, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, μουσεία, 
ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις και σε παρόμοια πολιτιστικά γεγονότα και 
σχετικούς χώρους, το δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωμα χρήσης 
αθλητικών εγκαταστάσεων 
· η επιδιόρθωση ιατρικού εξοπλισμού και ορισμένων προϊόντων για αναπήρους και η παροχή 
ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών και λουτροθεραπείας που δεν εξαιρούνται από το 
φόρο. Εξαιρούνται οι ιατρικές εξετάσεις ή οι επεμβάσεις αποκλειστικά κοσμητικού ή 
αισθητικού χαρακτήρα. 
 
Από 25 Ιουλίου 2008 μέχρι σήμερα : 
· Δραστηριότητες επισιτισμού από σχολικές καντίνες 
 
Από 10 Ιανουαρίου 2011: 
· όλα τα τρόφιμα για κατανάλωση από ανθρώπους εκτός από οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα 
κρασί και αναψυκτικά (τα οποία επιβαρύνονται με 15%) 
· η παράδοση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπευτική αγωγή, την πρόληψη 
ασθενειών για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς 
· η παράδοση εμβολίων για την ιατρική και τη κτηνιατρική 
· η παράδοση παρασκευασμάτων τροφίμων ή ποτών (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών, 
μπύρας κρασιού και αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά που δεν 
συνοδεύονται με άλλες υπηρεσίες στήριξης (takeaway ή delivery) 
 
 
Mε συντελεστή 8% επιβαρύνονται τα ακόλουθα: 
 
Από 1 Αυγούστου, 2005 μέχρι σήμερα: 
· η μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και 
υπεραστικά λεωφορεία 
Από 1 Ιανουαρίου, 2006 μέχρι σήμερα: 
· οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες επισιτισμού (με την εξαίρεση της πώλησης 
οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού, που συνεχίζουν να φορολογούνται με 
συντελεστή Φ.Π.Α. 15% μέχρι 9/01/2011 . Aπό 10/01/2011 επιβαρύνονται με 8%) 
· η διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους 
συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών 
· η θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευμένων αποσκευών τους. 
 
Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλεται φόρος στις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών ή 
εισαγωγές αγαθών που εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως 
· μισθώσεις ακινήτων 
· παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (σημειώνεται ότι τα κτίρια και τμήματα τους μαζί με το 



συνεχόμενο έδαφος για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση πολεοδομικής άδεια μετά 
την 1 Μαΐου, 2004 και διατίθενται πριν την πρώτη εγκατάσταση τους, φορολογούνται με τον 
κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 15%) 
· χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
· λαχεία 
· ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
· κοινωνική πρόνοια 
· εκπαίδευση 
· Αθλητισμός 
· υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα κλπ. 
 
Αναλυτικά από την έναρξη ισχύος της Νομοθεσίας Φ.Π.Α. από την 1/7/1992, υπάρχουν οι 
ακόλουθες διακυμάνσεις στους συντελεστές Φ.Π.Α. οι οποίοι εμφαίνονται στον πιο κάτω 
πίνακα :  
 
Συντελεστές Φ.Π.Α. 

Περίοδος Κανονικός 
συντελεστής 

Μειωμένος 
συντελεστής 1  

Μειωμένος 
συντελεστής 2  

01/07/1992 - 30/09/1993 5% --- --- 
01/10/1993 - 30/06/2000 8% --- --- 
01/07/2000 - 30/06/2002 10% 5% --- 
01/07/2002 - 31/12/2002 13% 5% --- 
01/01/2003 - 31/07/2005 15% 5% --- 
01/08/2005 - σήμερα 15% 5% 8% 
 


