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3 ∆εκεµβρίου 1996 
 

Όλους τους λειτουργούς, 
 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
 
Σύµφωνα µε την παράγραφο (xii) του Πρώτου Μέρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ του περί Φ.Π.Α. 
Νόµου (Ν.246/90) εξαιρούνται από το φόρο οι: 
 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται από οργανισµούς ή άλλα πρόσωπα, νοουµένου 
ότι τυγχάνουν αναγνώρισης από τον Έφορο. 
 
 Ο όρος «εκπαίδευση» περιλαµβάνει όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, δηλ. νηπιαγωγική, 
προδηµοτική, δηµοτική, µέση (γυµναστική και λυκειακή), µεταλυκειακή, ανώτερη και ανώτατη.  
Επίσης περιλαµβάνει και την επαγγελµατική εκπαίδευση, την επιµόρφωση και την 
επανακατάρτιση. 
 
Πρόσωπα που αναγνωρίζονται ότι παρέχουν υπηρεσίες που εξαιρούνται 
 
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια γενικά εξαιρούνται από 
το φόρο. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια εξαιρούνται από το φόρο 
κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
(α)   το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο που τηρείται στο 

υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σύµφωνα µε το άρθρο 7(1) του Ν.5/71, και 
 
(β)   τα θέµατα να εµπίπτουν στην έγκριση που παραχωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 8(2) του 

ιδίου Νόµου. 
 
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εξαιρούνται από 
το φόρο κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
(α)  η σχολή να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού σύµφωνα µε το άρθρο 19(3) του Ν.67(Ι)/96, και 
 
(β)   τα θέµατα να εµπίπτουν: 
 

• Στο Οδηγό Σπουδών (Prospectus) της σχολής, ή 
• Στις σύντοµες σειρές µαθηµάτων για τις οποίες εκδίδεται πιστοποιητικό 

παρακολούθησης. 
 
 
 
 
 

…/2 
 
 



 
- 2 - 

 
 
Επίσης εξαιρούνται από το φόρο οι υπηρεσίες: 
 

• Των ωδείων και µουσικών σχολών (µέχρι να ρυθµιστεί η λειτουργία τους 
νοµοθετικά), 

• Των σχολών θεάτρου 
• των σχολών µπαλέτου 
• των εξεταστικών κέντρων αναφορικά µε τη διεξαγωγή εξετάσεων ακαδηµαϊκής ή 

επαγγελµατικής φύσεως και τη χορήγηση διπλωµάτων ανεξάρτητα από το αν 
εισπράττονται εξέταστρα. 

 
Με βάση αυτήν τη διάταξη εξαιρούνται και οι υπηρεσίες των Βρεφοκοµικών και 
παιδοκοµικών Σταθµών που είναι εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε τον περί Παιδιών Νόµο 
(Κέφ.352). 
 
Υπηρεσίες που φορολογούνται 
 
∆εν εξαιρούνται από το φόρο οι υπηρεσίες επιχειρήσεων που τιτλοφορούνται ως «σχολές» 
και οι οποίες προσφέρουν ορισµένες εξειδικευµένες γνώσεις ή εµπειρίες ερασιτεχνικού ή 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, π.χ.: 
 

• σχολές χορού έντεχνου, ντίσκο, ταγκό, κυπριακού παραδοσιακού κ.λ.π. 
• σχολές οδηγών 
• σχολές ερασιτεχνών ζωγράφων και φωτογράφων 
• σχολές ιππασίας 
• σχολές κολύµβησης, καταδύσεων και άλλων θαλάσσιων σπορ 
• σχολές εκπαίδευσης ζώων. 

 
Κατάργηση 
 
Οι προηγούµενες εγκύκλιοι Α.131, Α.246 και Α.251 αποσύρονται. 
 
Το δικαίωµα των ιδιωτικών σχολών να προσφέρουν σύντοµες σειρές µαθηµάτων 
παραχωρήθηκε µε το Ν.67(Ι)/96 στις 3/5/96 και, εποµένως, η εξαίρεση των σειρών αυτών 
και των υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων άρχισε να ισχύει από την εν λόγω 
ηµεροµηνία. 
 
 
 
 
                                                                                           (Μ. Μιλτιάδου) 
                                                                                           για Έφορο Φ.Π.Α 
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