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Προς όλους τους λειτουργούς,
Υπηρεσίες Ξενοδοχείων και Παραδόσεις αγαθών στα πλαίσια
∆ραστηριότητας Επισιτισµού
Ενόψει της εισαγωγής από την 1η Ιουλίου 2000 του µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α. 5% για
τις υπηρεσίες Ξενοδοχείων και τις παραδόσεις αγαθών στα πλαίσια δραστηριότητας
επισιτισµού, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.

Υπηρεσίες Ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυµάτων παρεµφερούς
χαρακτήρα

Οι πιο κάτω παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών επιβαρύνονται µε το
µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. 5%:
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών διαµονής
Παραδόσεις τροφίµων και ποτών (εµφιαλωµένου νερού, αναψυκτικών, χυµών) µέσα
στα πλαίσια της δραστηριότητας επισιτισµού π.χ. από εστιατόριο ή µπαρ του
ξενοδοχείου ή room service
Μισθώσεις κατασκηνωτικών χώρων τροχόσπιτων και αντίσκηνων

Παραδείγµατα παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που φορολογούνται
µε τον κανονικό συντελεστή 10%:
Οινοπνευµατώδη ποτά, µπύρα και κρασί από τα εστιατόρια ή bar του ξενοδοχείου /
τουριστικού καταλύµατος
Καπνοβιοµηχανικά προϊόντα
Πωλήσεις από Mini Bar δωµατίου
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τηλεφωνήµατα, τέλεξ και τέλεφαξ)
Παροχή των πιο κάτω υπηρεσιών νοουµένου ότι υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση –
Ενοικίαση τηλεόρασης, βίντεο, ραδιοφώνου
Εκµετάλλευση µηχανών ψυχαγωγίας,
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-2Ενοικίαση βαρκών και µηχανηµάτων κατάδυσης,
∆ιοργάνωση βαρκάδων και µαθηµάτων κατάδυσης,
Χρήση του γυµναστηρίου, σάουνα jacuzzi, πισίνας κ.λ.π.
Παροχή θέρµανσης / κλιµατισµού
Είσοδος σε δισκοθήκη
Παροχή δικαιώµατος χρήσης αιθουσών συνεδριάσεων και συνεδρίων
Παροχή δικαιώµατος χρήσης περιπτέρου, βιτρίνας, καταστήµατος και χώρου για
παιγνίδια
Παροχή ηλεκτρισµού και τηλεφώνου προς τους ενοικιαστές των πιο πάνω χώρων
Παροχή υπηρεσιών κοµµωτηρίου
Παροχή υπηρεσιών πλυντηρίου
Υπηρεσίες φωτογράφησης
Προµήθειες από οργανωτές εκδροµών, ενοικιαστές αυτοκινήτων, οδηγούς ταξί
κ.λ.π.
2. Παράδοση αγαθών µέσα στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισµού
Περιλαµβάνονται τα εστιατόρια, ταβέρνες, καφεστιατόρια, µουσικοχορευτικά κέντρα,
διασκοθήκες, καφετέριες, καντίνες, σνακ µπαρ, καταστήµατα πώλησης έτοιµου φαγητού
(take away), καθώς και η πώληση τροφίµων σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες
εκδηλώσεις.
Οι πιο κάτω παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών υπόκεινται στο µειωµένο
συντελεστή 5%:
Παραδόσεις τροφίµων και ποτών (νερού, αναψυκτικών, χυµών) µέσα στα πλαίσια
δραστηριότητας επισιτισµού
Παραδείγµατα παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών που υπόκεινται στον
κανονικό συντελεστή 10%:
Οινοπνευµατώδη ποτά, µπύρα και κρασί
Καπνοβιοµηχανικά προϊόντα
Πωλήσεις αναψυκτικών, χυµών, εµφιαλωµένου νερού από καταστήµατα πώλησης
έτοιµου φαγητού (take away)
Είσοδος σε δισκοθήκη
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η τιµή ανά άτοµο σε εστιατόριο περιλαµβάνει τόσο το
φαγητό όσο και το ποτό συµπεριλαµβανοµένων και οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας και
κρασιού, τότε για το µέρος της είσπραξης που αφορά τα οινοπνευµατώδη ποτά, µπύρα και
κρασί οφείλεται φόρος µε τον κανονικό συντελεστή 10%. Για τον υπολογισµό του ποσού
αυτού µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις µεθόδους επιµερισµού όπως αυτές αναλύονται
στο Παράρτηµα Η του Γενικού Οδηγού για το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας.
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Η χρέωση του Φ.Π.Α. επιβάλλεται στο συνολικό ποσό που προκύπτει µετά από
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ή επιβαρύνσεις (π.χ. χρέωση για εξυπηρέτηση, ΚΟΤ
3%).

∆.Μαυρονικόλας
για Έφορο Φ.Π.Α.

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών
: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 4935
1355 Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής
Τ.Θ.4501
1300 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών – Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 6540
1640 Λευκωσία
: The institute of Financial Accountants
Τ.Θ. 1455
1311 Λευκωσία
: Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Τ.Θ. 20958
1665 Λευκωσία
: Παγκύπριος Σύνδεσµος Ξενοδόχων
Τ.Θ. 24772
1303 Λευκωσία
: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού
Λεωφ. Λεµεσού 19
2112 Αγλαντζιά
: Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου
Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία
: Κ.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 1455
1509 Λευκωσία

