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Όλους τους λειτουργούς,
θέµα: Είδη που περιλαµβάνονται στον όρο τρόφιµα και υπόκεινται στον
µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του Έκτου Παραρτήµατος των
περί ΦΠΑ Νόµων του 2000 µέχρι 2007, επιβάλλεται ΦΠΑ µε µηδενικό
συντελεστή στις παραδόσεις τροφίµων. Ο όρος τρόφιµα περιλαµβάνει
τρόφιµα για κατανάλωση από ανθρώπους.
Η νοµοθεσία περιέχει εξαιρέσεις στην πιο πάνω διάταξη, και συνεπώς κάποια
είδη δεν υπόκεινται στο µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, όπως είναι τα είδη
ζαχαροπλαστικής, τα αλκοολούχα ποτά, οι υπηρεσίες επισιτισµού, και άλλα
είδη τα οποία αναφέρονται ρητά στη νοµοθεσία και
στη
σχετική
γνωστοποίηση που έχει εκδοθεί (Κ∆Π 47/2002 όπως έχει τροποποιηθεί από
τις Κ∆Π 89/2002 και Κ∆Π 470/2005).
Εποµένως, οτιδήποτε χρησιµοποιείται ως τρόφιµο για ανθρώπινη
κατανάλωση, περιλαµβανοµένων στερεών και υγρών, που δεν
περιλαµβάνονται στις εξαιρέσεις της περί ΦΠΑ νοµοθεσίας, υπόκεινται στο
µηδενικό συντελεστή. Τρόφιµο είναι οτιδήποτε:
•
•

εµπίπτει στη συνηθισµένη και καθηµερινή έννοια των τροφίµων, και
δεν εξαιρείται συγκεκριµένα από τη νοµοθεσία και
εξειδικευµένα προϊόντα τα οποία εξυπηρετούν τις διατροφικές ανάγκες
ειδικών οµάδων ανθρώπων, όπως είναι οι αθλούµενοι, οι ανάπηροι, οι
διαβητικοί κλπ οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες ανάγκες για να
λαµβάνουν ουσίες που συµπληρώνουν τη διατροφή τους ή να
λαµβάνουν υποκατάστατα της, ανεξάρτητα από τη µορφή στην οποία
παραδίδονται (στερεή, υγρή, σκόνη κλπ). ∆ιευκρινίζεται ότι όταν τα
προϊόντα αυτά είναι σε υγρή µορφή ή σε σκόνη για χρήση τους σε υγρή
µορφή, δεν θεωρούνται βιοµηχανοποιηµένα ποτά, που λαµβάνονται
για σκοπούς ικανοποίησης της δίψας, αν σκοπός τους είναι η βελτίωση
της διατροφής του ατόµου.
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Η αναφορά στα συµπληρώµατα διατροφής τα οποία ταξινοµούνται στην ∆Κ
21.06 στην ερµηνευτική εγκύκλιο µε 30 µε ηµερ. 29 Ιανουαρίου, 1997,
αποσύρεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.
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