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Φορολογικά Νέα – ΦΠΑ 
Επιβολή μηδενικού συντελεστή σε 
προϊόντα σχετικά με το covid-19 και 
επαναφορά του συντελεστή 9% σε 
σχέση με παροχή υπηρεσιών διαμονής 
στα πλαίσια του ξενοδοχειακού τομέα, 
εστιατορίων και εστίασης και μεταφοράς 
επιβατών στη Δημοκρατία 

 

 

Επιβολή μηδενικού συντελεστή σε ιατροφαρμακευτικά προϊόντα  
 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020 το Υπουργικό Συμβούλιο με έκδοση σχετικού 
διατάγματος επιβάλλει το μηδενικό συντελεστή στην παράδοση διαγνωστικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων in vitro και εμβόλια για την νόσο COVID-19.   
 

Ο μηδενικός συντελεστής ισχύει από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022. 
 

Επαναφορά συντελεστή ΦΠΑ 9% στις υπηρεσίες Επισιτισμού 
  
Υπενθυμίζεται επίσης ότι με βάση το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου 
από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2021 εφαρμοζόταν ο μειωμένος 
συντελεστής 5% αντί του μειωμένου συντελεστή 9% σε σχέση με τις πιο κάτω 
υπηρεσίες: 

 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 
διακοπών. 
 

• Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης.  
 

• Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο 
εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί 
και με τουριστικά και υπεραστικά λεωφορεία. 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
Συνεπώς, με την λήξη της περιόδου αυτής, από 11 Ιανουαρίου 2021 οι πιο 
πάνω υπηρεσίες θα φορολογούνται με 9%. 

 
Με βάση τους γενικούς κανόνες, ο συντελεστής ΦΠΑ που πρέπει να 
εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή είναι αυτός σε ισχύ την ημέρα έκδοσης 
τιμολογίου ή πληρωμής από τον πελάτη (όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα). 
 
Μεταβατικές Διατάξεις 
 
Παρόλα αυτά, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 55 της περί Φ.Π.Α 
Νομοθεσίας μπορούν να εφαρμοστούν ως ακολούθως: 
 

• Στην περίπτωση όπου η παροχή της υπηρεσίας ή η παράδοση του 
αγαθού πραγματοποιείται πριν την αλλαγή του συντελεστή ενώ η 
έκδοση του τιμολογίου γίνεται μετά την αλλαγή του συντελεστή 
(αλλά εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας) 
επιβάλλεται ο νέος συντελεστής εκτός αν γίνει επιλογή φορολόγησης 
με τον παλιό συντελεστή.  

 

• Στην περίπτωση όπου η παροχή της υπηρεσίας ή η παράδοση του 
αγαθού γίνεται μετά την αλλαγή του συντελεστή αλλά στάλθηκε το 
τιμολόγιο ή λήφθηκε πληρωμή από τον πελάτη πριν την αλλαγή του 
συντελεστή τότε μπορεί να εφαρμοστεί ο νέος συντελεστής.                                                                                              

 

• Αν λήφθηκε προκαταβολή πριν την αλλαγή του συντελεστή και η 
παροχή υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε  ή/και το συνολικό τιμολόγιο 
εκδόθηκε μετά την αλλαγή του συντελεστή, τότε το υ.φ.π. θα πρέπει 
να επιβάλει και να αποδώσει ΦΠΑ με τον παλιό συντελεστή ΜΟΝΟ για 
το ποσό της προκαταβολής.   Με την έκδοση του τιμολογίου (μετά την 
αλλαγή του συντελεστή) μπορεί να επιβληθεί ο νέος συντελεστής σε 
ολόκληρο το ποσό (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της 
προκαταβολής).                                                                                       

 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να σας βοηθήσει;  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας 
συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας. 
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