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Ερµηνευτική Εγκύκλιος 80
30 Ιανουαρίου, 2003
Όλους τους Λειτουργούς

Τροποποίηση του Πέµπτου και Έκτου Παραρτήµατος
του Ν. 95(Ι)/2000
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόµου του 2003 ο οποίος τίθεται
σε ισχύ από 31/1/2003 το Πέµπτο Παράρτηµα του Ν. 95(Ι)/2000, στο οποίο αναφέρονται οι
συναλλαγές που επιβαρύνονται µε το µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. (5%), τροποποιείται µε την
προσθήκη στον Πίνακα Α των ακόλουθων νέων παραγράφων (2) και (3):
2(α) «Παραδόσεις λιπασµάτων που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 31 του
∆εύτερου Πίνακα του εκάστοτε ισχύοντος περί Τελωνειακών
∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως Νόµου.
(β) Παραδόσεις εντοµοκτόνων, ποντικοφαρµάκων, µυκητοκτόνων,
ζιζανιοκτόνων, ανασχετικών της βλάστησης και ρυθµιστικών της
ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικών και παρόµοιων προϊόντων,
που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση
ή ως παρασκευάσµατα. Εξαιρούνται οι παραδόσεις εντοµοαπωθητικών,
απολυµαντικών για οικιακές χρήσεις, εντοµοκτόνων και κατσαριδοκτόνων
που παρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για
οικιακές χρήσεις.
3(α)

(β)

Παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαµβανοµένων των τροφών για πτηνά και
ψάρια, αλλά εξαιρουµένων –
(i)

των εγκυτιωµένων ή συσκευασµένων ή παρασκευασµένων
τροφών για κατοικίδια ζώα,

(ii)

των συσκευασµένων τροφών (που δεν είναι τροφές για
κατοικίδια ζώα) για πτηνά άλλα από πουλερικά ή
θηράµατα, και

(iii)

των µπισκότων και φαγητών για γάτους και σκύλους.

Παραδόσεις προϊόντων που χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συµπλήρωση
ζωοτροφών.
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-2(γ) Παραδόσεις σπόρων ή άλλων ειδών που χρησιµοποιούνται στον
πολλαπλασιασµό φυτών για την παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών.
(δ)

Παραδόσεις ζώων ζωντανών που συνήθως χρησιµοποιούνται για την
παρασκευή τροφίµων.»

2.
Οι πιο πάνω παραγράφοι (2) και (3) αναφέρονταν ως παράγραφοι 14 και 12, αντίστοιχα, του
Έκτου Παραρτήµατος του Ν. 95(Ι)/2000, οι οποίες από 31/1/03 καταργούνται από το Έκτο
Παράρτηµα και συνεπώς όλα τα αγαθά που περιγράφονται σε αυτές παύουν να επιβαρύνονται µε το
µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
3.
Από το Έκτο Παράρτηµα του Ν.95(Ι)/2000 καταργείται επίσης η παράγραφος 15, που
αναφερόταν στις παραδόσεις γεωργικών µηχανηµάτων.
Εφόσον οι παραδόσεις γεωργικών
µηχανηµάτων δεν έχουν περιληφθεί στο Πέµπτο Παράρτηµα του Ν. 95(Ι)/2000 συνεπάγεται ότι από
τις 31/1/2003 οι παραδόσεις γεωργικών µηχανηµάτων θα επιβαρύνονται µε το θετικό συντελεστή
Φ.Π.Α. (15%). Επίσης καταργείται η Γνωστοποίηση Κ.∆.Π. 48/02 η οποία αναφερόταν στο τι
θεωρείται γεωργικό µηχάνηµα.
4.
Με βάση τα πιο πάνω οποιοδήποτε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο (εισαγωγέας, παραγωγός,
έµπορος, µεταπωλητής ή αγρότης που δεν είναι ενταγµένος στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τους
αγρότες) πραγµατοποιεί παράδοση των αγαθών που αναλύονται πιο πάνω τα οποία έχουν
καταργηθεί και αφαιρεθεί από το Έκτο Παράρτηµα του Ν. 95(Ι)/2000, από τις 31/1/2003 οφείλει να
επιβάλει και να αποδίδει Φ.Π.Α. µε το µειωµένο συντελεστή (5%) ή τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.
(15%), ανάλογα µε την περίπτωση.

(Α. Κούτρας)
για Έφορο Φ.Π.Α.
Κοιν.: -

Γενικό Ελεγκτή

-

Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών
Αρχιτελωνείο

-

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. 24501
1300 Λευκωσία

-

Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 26540
1640 Λευκωσία
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-3-

Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 53684
3317 Λεµεσός

-

Παναγροτική Ένωση Κύπρου
Τρικούπη 60Α
1016 Λευκωσία

-

Ένωση Κυπρίων Αγροτών
Τ.Θ. 21409
1508 Λευκωσία

-

Παναγροτικός Σύνδεσµος Κύπρου
Τ.Θ. 20758
1663 Λευκωσία

-

Π.Ο.Α. Αγροτική
Τ.Θ. 22667
1523 Λευκωσία
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