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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 125
Όλους τους λειτουργούς,
Θέµα: «Επιβολή µειωµένου συντελεστή (5%) των δραστηριοτήτων επισιτισµού από
σχολικές καντίνες»
Ο συντελεστής Φ.Π.Α. για τις δραστηριότητες επισιτισµού από σχολικές καντίνες µειώνεται
από οχτώ τοις εκατόν (8%) σε πέντε τοις εκατόν (5%), από τις 25/7/2008, δυνάµει της
παραγράφου 12 του Πίνακα Β του Πέµπτου Παραρτήµατος, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον
Νόµο 63(Ι) /2008.
2. Για σκοπούς της επιβολής του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στις πιο πάνω υπηρεσίες, ο
όρος «δραστηριότητες επισιτισµού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην
παράγραφο 16 του Έκτου Παραρτήµατος του Νόµου όπου:
Ο όρος "δραστηριότητα επισιτισµού" σηµαίνει την πώληση γευµάτων και ποτών από
εστιατόρια, µπαρ, καντίνες και παρόµοιες επιχειρήσεις και περιλαµβάνει –
-

τροφοδοσία µε τρόφιµα,
παράδοση τροφίµων σε σχέση και κατά τη διάρκεια αθλητικής, εµπορικής ή
άλλης κοινωνικής εκδήλωσης,
παράδοση τροφίµων µε σκοπό να καταναλωθούν στα υποστατικά στα οποία
παραδίδονται, και
παράδοση ζεστών τροφίµων µε σκοπό να καταναλωθούν εκτός των
υποστατικών από τα οποία παραδίδονται.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος "ζεστά τρόφιµα" σηµαίνει τρόφιµα ή
µέρος αυτών που –
-

έχουν ζεσταθεί µε σκοπό να καταστούν ικανά για κατανάλωση σε θερµοκρασία ψηλότερη
εκείνης του περιβάλλοντος, και
κατά το χρόνο της παράδοσης η θερµοκρασία τους είναι ψηλότερη εκείνης του
περιβάλλοντος:
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Νοείται ότι ο όρος τρόφιµα στις περιπτώσεις που η παράδοσή τους πραγµατοποιείται στα
πλαίσια της δραστηριότητας επισιτισµού περιλαµβάνει οτιδήποτε χρησιµοποιείται για
ανθρώπινη κατανάλωση περιλαµβανοµένων και των υγρών αλλά εξαιρουµένων των
οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας και κρασιού.
3. ∆ιευκρινίζεται ότι, για σκοπούς της επιβολής του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στις πιο
πάνω υπηρεσίες, ως «σχολικές καντίνες» θα θεωρούνται οι καντίνες που εξυπηρετούν:
(α)
(β)
(γ)

δηµόσια εκπαιδευτήρια
ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια εγγεγραµµένα στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε
τον περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόµο του 1971
ιδιωτικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εγγεγραµµένες στο µητρώο που τηρείται
σύµφωνα µε τον περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο του 1996.

(Αθανασία Κόκκινου)
για Έφορο Φ.Π.Α.

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών
: Αρχιτελωνείο
: Προϊσταµένους Επαρχιακών Γραφείων Φ.Π.Α.
:

Προϊσταµένους Κεντρικών Γραφείων Φ.Π.Α.

: Κ.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία
: Ο.Ε.Β
Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935
1355 Λευκωσία
:

Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής
Τ.Θ. 25584
1310 Λευκωσία
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: Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 26540
1640 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου.
Τ.Θ. 53684
3317 Λεµεσός
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