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Φορολογικά Νέα - ΦΠΑ 
Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου σε 
σχέση με παροχή υπηρεσιών στον τομέα 
εστιατορίων και εστίασης 
 

 

 

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 έχει εκδώσει 
την απόφαση του σε υπόθεση που αφορούσε την απόδοση του ΦΠΑ σε 

επιχείρηση που λειτουργούσε σαν μπυραρία με κουζίνα προσφέροντας 
φαγητό μέχρι τις 11μμ. 
 
Δεδομένα της υπόθεσης: 
 

Επιχείρηση εστιατορίου/μπυραρίας λειτουργούσε σαν εστιατόριο μέχρι τις 
11μμ. Από τις 11μμ και μετά συνέχιζε τη λειτουργία της σαν μπυραρία χωρίς 
να σερβίρει φαγητό. 
 
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία ΦΠΑ το 2015, εκδόθηκε και 
κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση βεβαίωση η οποία αφορούσε ποσό φόρου 
εκροών που όφειλε να αποδώσει η επιχείρηση στις πωλήσεις της μετά τις 

11μμ, οι οποίες, κατά την Υπηρεσία ΦΠΑ, δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης. 
 
Το αιτιολογικό της απόφασης ήταν πως από τις 11μμ και μετά η επιχείρηση 

δεν λειτουργούσε ως εστιατόριο αλλά ως μπυραρία και άρα, σύμφωνα με την 
ερμηνευτική εγκύκλιο 146Α, οι πωλήσεις της θα έπρεπε να υπάγονται στον 

κανονικό και όχι το μειωμένο συντελεστή. 
 
Απόφαση του Δικαστηρίου 
 
Το Δικαστήριο θεώρησε ότι η θέση αυτή του Εφόρου, ότι οι υπηρεσίες που 
παρέχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν μόνο ποτό χωρίς τη 
δυνατότητα παροχής γεύματος, δεν νοούνται ως υπηρεσίες εστιατορίων και 

εστίασης και συνεπώς δεν εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, δεν 
βρίσκει έρεισμα στο νόμο. 
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Επισήμανε πως η προσέγγιση του Εφόρου να θεωρούν ‘ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες δεν συνιστούν υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης καθότι αυτές 

θεωρούνται ότι δεν συνοδεύονται από επαρκείς υπηρεσίες στήριξης, γιατί δεν 
υπάρχει δυνατότητα παροχής γεύματος’, είναι τουλάχιστον αντιφατική.  
 
Επιπλέον, σημείωσε ότι ο διαχωρισμός των παρεχόμενων από μία επιχείρηση 

υπηρεσιών αναλόγως της ώρας της ημέρας, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο. 
 
Πως επηρεάζεστε από την πιο πάνω απόφαση; 

 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εστιατορίων και εστίασης θα 
πρέπει να εξετάσουν τον φορολογικό χειρισμό που εφαρμόζουν σε σχέση με 
την πιο πάνω απόφαση του Δικαστηρίου. 
 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να σας 
βοηθήσει; 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε την πιο πάνω απόφαση και να 
σας συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας καθώς 
και για οποιαδήποτε άλλα θέματα ΦΠΑ αναφορικά με τον τομέα εστιατορίων 
και εστίασης. 
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