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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 5 
 
 

25 Νοεµβρίου 1996 
 

΄Ολους τους λειτουργούς, 
 
 

Ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλµατα 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο (vi) του Πρώτου Μέρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Ν.246/90 
εξαιρείται από το φόρο η:  
 

 
Η ιατρική περίθαλψη περιλαµβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία. 
 
Ιατρικό επάγγελµα ασκούν:  
 
• οι ιατροί που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί 

Εγγραφής Ιατρών Νόµο (Κεφ.250) 
• οι οδοντίατροι που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί 

Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόµο (Κεφ.249). 
 
Παραϊατρικό επάγγελµα για τους σκοπούς της εξαίρεσης ασκούν:  
 
• οι νοσοκόµοι και οι µαίες που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα που τηρούνται σύµφωνα 

µε τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόµο (Ν.214/88). 
• οι χειροπράκτες που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον 

περί Εγγραφής Χειροπρακτών Νόµο (Ν.62/91). 
• οι φυσιοθεραπευτές που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον 

περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόµο (Ν.140/88). 
• τα κλινικά εργαστήρια που είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε 

τον περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµο (Ν.132/88). 
 
Οι υπηρεσίες των ψυχολόγων που σχετίζονται µε τη διάγνωση και θεραπεία ψυχικών 
ασθενειών εξαιρούνται από το φόρο.  ΄Αλλες υπηρεσίες τους (π.χ. ψυχολογικά τέστ για τη 
πρόσληψη προσωπικού, έρευνες για σκοπούς µάνατζµεντ κ.λ.π.) υπάγονται στο θετικό 
συντελεστή.  Προς το παρόν η εξαίρεση καλύπτει όλους τους επαγγελµατίες ψυχολόγους.  
Στο µέλλον θα καλύπτει µόνο όσους θα είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο που θα τηρείται 
σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής Επαγγελµατιών Ψυχολόγων Νόµο (Ν.68(Ι)/95). 
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Παροχή ιατρικής περίθαλψης που πραγµατοποιείται στα πλαίσια ιατρικών και  
παραϊατρικών επαγγελµάτων. 



 
 
Από το φόρο εξαιρούνται και οι υπηρεσίες των κτηνιάτρων που είναι εγγεγραµµένοι στο 
µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Κτηνιάτρου 
Νόµο (Ν.169/90), εκτός από τις κοσµητικές εργασίες. 
 
∆εν εξαιρούνται από το φόρο, και εποµένως υπάγονται στο θετικό συντελεστή, οι 
υπηρεσίες που παρέχουν οι:  
 
• οπτικοί  και τεχνικοί οπτικοί 
• διαιτολόγοι 
• χηµικοί. 
 
 
 
 
 
 
 
        (Μ. Μιλτιάδου) 
               για ΄Εφορο Φ.Π.Α. 
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