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Δξκελεπηηθή Δγθύθιηνο 165

Όινπο ηνπο Λεηηνπξγνύο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ηεο Δγθπθιίνπ κε αξ. 164 κε ζέκα:
«Απόδνζε ηνπ Φ.Π.Α από ηνλ πειάηε γηα ζπλαιιαγέο πνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε κε
νηθνδνκέο ή έξγα πνιηηηθήο κεραληθήο»
Πίλαθαο Α
Υπεξεζίεο ή ππεξεζίεο καδί κε αγαζά πνπ δελ επηβάιιεηαη Φ.Π.Α. κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 11Β
Τνλίδεηαη όηη όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Πίλαθα Α γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο,
κεηαηξνπήο, θαηεδάθηζεο, επηδηόξζωζεο ή ζπληήξεζεο νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε
έξγνπ πνιηηηθήο κεραληθήο ζε άιιν Υ.Φ.Π.
Α.1

Παξνρή ππεξεζηώλ εληαίνπ ζπκβνιαίνπ κέζα ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο,
θαηεδάθηζεο επηδηόξζσζεο ή ζπληήξεζεο νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο
κεραληθήο

Α.2

Υπεξεζίεο νηθνδόκσλ (εξγαζίεο γηα αλέγεξζε νηθνδνκεκάησλ)
Υπεξεζίεο καδί κε αγαζά νηθνδόκσλ (ηνπνζέηεζε θεξακηθώλ, γξαληηώλ, θεξακηδηώλ
ζηέγεο, θαηαζθεπή ηδαθηνύ), εθόζον ηα αγαθά έτοσν αγοραζηεί από ηον οικοδόμο
ζύμθωνα με ηοσς όροσς ζσμβολαίοσ προς ηον λήπηη
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β, γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)

Α.3

Υπεξεζίεο εξγνιεπηώλ έξγσλ πεξηιακβάλνπλ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο
κεηαηξνπήο θαη ζπληήξεζεο νηθνδνκώλ
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Υπεξεζίεο εξγνιήπηε γηα θαηαζθεπή πάξθσλ ζε Γήκνπο ή άιιεο δεκόζηεο αξρέο
Υπεξεζίεο καδί κε αγαζά εξγνιεπηώλ έξγσλ, εθόζον ηα αγαθά έτοσν αγοραζηεί από
ηον εργολήπηη ζύμθωνα με ηοσς όροσς ζσμβολαίοσ προς ηον λήπηη
Α.4

Υπεξεζίεο αξρηηεθηόλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ νπνίνπ έρνπλ εθπνλήζεη ηε
ζρεηηθή κειέηε
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β, γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)

Α.5

Υπεξεζίεο άζθεζεο πνιηηηθήο κεραληθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ νπνίνπ έρνπλ
εθπνλήζεη ηε ζρεηηθή κειέηε
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β, γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)

Α.6

Υπεξεζίεο επηκεηξεηώλ πνζνηήησλ

Α.7

Υπεξεζίεο ηνπνγξάθσλ, αξκόδησλ ρσξνκεηξώλ γηα δηαρσξηζκό νηθνπέδσλ, δξόκσλ

Α.8

Υπεξεζίεο ή ππεξεζίεο καδί κε αγαζά πδξαπιηθώλ (πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο κέζα
ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, θαηεδάθηζεο επηδηόξζσζεο ή ζπληήξεζεο
νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο κεραληθήο)

Α.9

Υπεξεζίεο καδί κε αγαζά γηα πξόλνηα εξγαζηώλ γηα θεληξηθή ζέξκαλζε, θαη γηα
ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε

Α.10 Υπεξεζίεο ή ππεξεζίεο καδί κε αγαζά ειεθηξνκεραληθώλ (εξγνιεπηώλ κεραλνινγηθώλ
θαη ειεθηξνινγηθώλ έξγσλ) γηα ειεθηξνινγηθέο ππεξεζίεο, ή/θαη κεραλνινγηθέο
ππεξεζίεο κέζα ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, θαηεδάθηζεο, επηδηόξζσζεο ή
ζπληήξεζεο νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο κεραληθήο
Α.11 Υπεξεζίεο μπινπξγώλ κέζα ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, θαηεδάθηζεο
επηδηόξζσζεο ή ζπληήξεζεο νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο κεραληθήο
Υπεξεζίεο καδί κε αγαζά μπινπξγώλ (μπινπξγηθέο θαηαζθεπέο: πόξησλ, παξαζύξσλ,
ληνπιαπηώλ, ληνπιαπηώλ θνπδίλαο, εξκαξηώλ, πάγθσλ θνπδίλαο, ζηέγεο)
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β, γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)
Α.12 Υπεξεζίεο ειαηνρξσκαηηζηώλ
Α.13 Υπεξεζίεο ζηδεξάδσλ
Α.14 Υπεξεζίεο θαινπςίδσλ

2
Υπηπεζία Φ.Π.Α, 1471 Λευκωζία
Γωνία Μιχαήλ Καπαολή & Γπηγόπη Αυξενηίου, 1096 Λευκωζία,
Ηλεκηπονικό ηαχυδπομείο: headquarters@vat.mof.gov.cy Ιζηοζελίδα: http://www.mof.gov.cy/ce

Α.15 Υπεξεζίεο γηα ζηήζηκν ζθαισζηώλ
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β, γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)
Α.16 Υπεξεζίεο απηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εγθαηαζηάζεηο αινπκηλέλησλ πνξηώλ θαη
παξαζύξσλ, ηνπνζέηεζε γπαιηώλ πάλσ ζε αινπκηλέληα βάζε ηα νπνία
ελζσκαηώλνληαη ζην νηθνδόκεκα
Α.17 Υπεξεζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθώλ ζθειεηώλ θηηξίσλ
Α.18 Υπεξεζίεο αζθαιηνζηξώζεσλ θαη γξακκνγξαθήζεηο δξόκσλ
Α.19 Υπεξεζίεο νδνζηξσηήξα κε νδεγό
Α.20 Υπεξεζίεο κνλώζεσλ (ερνκόλσζε, ζεξκνκόλσζε, πγξνκόλσζε)
Α.21 Υπεξεζίεο γηα εθζθαθέο, πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο εθζθαθέσλ, ηξππαληώλ,
εγθαηεζηεκέλσλ γεξαλώλ, νη εληαίεο ππεξεζίεο εθζθαθώλ θαη κεηαθνξέο ρσκάησλ
θαη πεηξσκάησλ πνπ είλαη πξντόλ ηεο εθζθαθήο
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β, γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)
Α.22 Υπεξεζίεο γηα εθζθαθέο πξνο ηελ Αξρή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Αξρή Ηιεθηξηζκνύ
Κύπξνπ γηα ηελ δηάλνημε ιάθθσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, παζζάισλ ηεο Αξρήο
Α.23 Υπεξεζίεο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο πηζίλαο
(βιέπεηε θαη πίλαθα Β γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ
11Β)
Α.24 Υπεξεζίεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ, ηαβαληώλ
Α.25 Υπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο εμεηδηθεπκέλσλ πιηθώλ πνπ ηνπνζεηνύληαη θαη ζηεξεώλνληαη
ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ νηθνδνκήκαηνο όπσο ραιθόο, γπαιί, πέηξα, μύιν,
αινπκίλην, “high pressure laminade”, “alucobond”
Α.26 Υπεξεζίεο θαηαζθεπήο απνρεηεπηηθώλ
Α.27 Υπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αεξαγσγώλ, εμαεξηζκνύ ζε νηθνδνκή ή
νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο κεραληθήο
Α.28 Μπεηόλ ζηακπσηό
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Πίλαθαο Β
Υπεξεζίεο ή ππεξεζίεο καδί κε αγαζά ή παξάδνζε αγαζώλ πνπ ΓΔΝ ππάγνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11Β θαη γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη Φ.Π.Α.
Β.1

Υπεξεζίεο κειέηεο θαη επίβιεςεο από ζπκβνύινπο κεραλνιόγνπο, αξρηηέθηνλεο,
πνιηηηθνύο κεραληθνύο σο αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο κειεηεηέο

Β.2

Υπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Skip

Β.3

Υπεξεζίεο ηνπηνηέρλεζεο θήπνπ, γεπέδνπ ( ρνξηνηάπεηαο) ή γεπέδνπ γθόιθ

Β.4

Υπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο παξθέ, πιαζηηθώλ παησκάησλ, ραιηώλ, εηνηκνπαξάδνησλ
θνπδηλώλ, εηνηκνπαξάδνησλ παξαζύξσλ θαη πόξησλ, έζησ θαη αλ παξέρνληαη από ηα
επαγγέικαηα πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζην Πίλαθα Α

Β.5

Παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ, ζεξκνζηθώλσλ,
ληεπόδηησλ λεξνύ, πηεζηηθώλ ζπζηεκάησλ, ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ

Β.6

Παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θπιηόκελσλ ζθαιώλ

Β.7

Δλνηθίαζε ζθαισζηώλ

Β.8

Δλνηθίαζε αλπςσηήξσλ, απηνθηλνύκελσλ γεξαλώλ, πεξνλνθόξσλ (forklift) θαη άιισλ
κεραλεκάησλ

Β.9

Γεσηξήζεηο

Β.10 Υπεξεζίεο κεηαθνξάο πιηθώλ (άκκνο, ραιίθη, ηνύβια, ρώκα, ζθπξόδεκα,
ειαθξνκπεηόλ, πέηξα, ραβάξα, ζίδεξν, μπιεία, θεξακηθά, θαη γεληθά νπνηαδήπνηε
πιηθά νηθνδνκήο ή άιια αγαζά) κέζα ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο,
θαηεδάθηζεο επηδηόξζσζεο ή ζπληήξεζεο νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο
κεραληθήο
Β.11 Τνπνζέηεζε “blinds”
Β.12 Υπεξεζίεο απηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θάγθεισλ ή
θηγθιηδσκάησλ ζε νηθνδνκέο κε νπνηνδήπνηε πιηθό (ζίδεξν, γπαιί, αινπκίλην, μύιν,
πιαζηηθό θαη άιια πιηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό)
Β.13 Υπεξεζίεο απηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο
Β.14 Υπεξεζίεο ινπζηξαδόξσλ
Β.15 Παξάδνζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο
Β.16 Υπεξεζίεο γηα δίθηπν ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ (structured cabling)
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Β.17 Παξάδνζε θηλεηήο επίπισζεο
Β.18 Παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε “wallpaper”
Β.19 Παξάδνζε εηνηκνπαξάδνησλ πηζίλσλ, επηζθεπή κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πηζίλσλ
Β.20 Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ερεηηθώλ ζπζηεκάησλ
Β.21 Παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ
Β.22 Υπεξεζίεο εθηηκεηώλ αθηλήησλ
Β.23 Υπεξεζίεο δηαθνζκεηώλ
Β.23 Υπεξεζίεο γηα εμέηαζε θαη αλάιπζε ζθπξνδέκαηνο θαη άιισλ πιηθώλ
Β.24 Παξάδνζε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θεξαηώλ θαη δνξπθνξηθώλ ζπζηεκάησλ
Β.25 Παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαθίλεζεο
απνζθεπώλ (ηκάληεο) θαη ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο αεξνδξνκίσλ
Β.26 Υπεξεζίεο μπινπξγώλ γηα εηθνλνζηάζηα, ζθάκλνπο εθθιεζηώλ
Β.27 Υπεξεζίεο θαηαζθεπήο πάγθσλ ππνδνρήο, πάγθσλ, ξαθηώλ θαηαζηεκάησλ από μύιν,
κέηαιιν ή από άιια πιηθά
Β.28 Υπεξεζίεο θνςίκαηνο, γπαιίζκαηνο καξκάξσλ, θεξακηθώλ, άιισλ πιηθώλ δαπέδνπ θαη
άιισλ πιηθώλ
Β.29 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ
Β.30 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο
Β.31 Μίζζσζε πξνζσπηθνύ από έλα π.θ.π., εξγνιεπηηθή εηαηξεία ζε άιιν π.θ.π.,
εξγνιεπηηθή εηαηξεία
Β.32 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηέληαο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν είλαη ζηεξεσκέλε (ζε
κεηαιιηθό ζθειεηό, ζθειεηό από πέηξα ή από μύιν θαη από ζθπξόδεκα)
Β.33

Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ

Β.34 Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
μπινπξγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
Β.35 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θνπγάξσλ
Β.36 Γηεμαγσγή κειέηεο γηα αζθάιεηα θαη πγεία ηνπ εξγνηαμίνπ
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Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζηα ηηκνιόγηα πνπ ζα εθδίδνληαη από ηα ππνθείκελα ζην θόξν πξόζσπα
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο καδί κε αγαζά , πνπ δελ επηβάιιεηαη Φ.Π.Α. κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 Β, νθείινπλ λα αλαγξάθνπλ ζε απηά «κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 11 Β».

Mε ηηκή
( Αζαλαζία Κόθθηλνπ)
γηα Έθνξν Φ.Π.Α.

Αλη. : 05.13.004
Κνηλ.: Γεληθό Διεγθηή
: Γεληθό Λνγηζηή
: Γεληθό Γηεπζπληή Υπ. Οηθνλνκηθώλ
: Cyprus Fiduciary Association
Λεσθ. Αξρ. Μαθαξίνπ ΙΙΙ
2νο όξνθνο, Γξαθ./ Γηακ.202
: Κ.Δ.Β.Δ.
Τ.Θ. 21455
1509 Λεπθσζία
: Ο.Δ.Β.
Τ.Θ. 21657
1511 Λεπθσζία
: Σύλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ
Τ.Θ. 24935
1355 Λεπθσζία
: Παγθύπξην Σύλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Ακεξηθήο
Τ.Θ. 25584
1310 Λεπθσζία
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: Σύλδεζκν Πηπρηνύρσλ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ-Διεγθηώλ Κύπξνπ
Τ.Θ. 26540
1640 Λεπθσζία
: Σύλδεζκν Αλεμαξηήησλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ
Τ.Θ. 53684
3317 Λεκεζόο
: Ο.Σ.Δ.Ο.Κ.
Τ.Θ. 21840
1514 Λεπθσζία
: Δκπνξηθό  Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Λάξλαθαο
Τ.Θ.40287
6302 Λάξλαθα
: Σύλδεζκνο Δξγνιεπηώλ Πάθνπ
Λεσθόξνο Διιάδνο 30
Πνιπθαηνηθία «ΔΥΚΛΔΑΣ» 2νο όξνθνο
8020 Κ. Πάθνο
: Σ.Δ.Μ.Δ.Κ
Τ.Θ. 21657
1511 Λεπθσζία
: Γ.Σ. Π.Ο.Β.Δ.Κ.
Δπαξρηαθή Οξγάλσζε Λεκεζνύ
Θεζζαινλίθεο
Νηθνιάνπ Πεληάδξνκνο Σέληεξ
3025 Λεκεζόο
: Δ.Τ.Δ.Κ.
Τ.Θ. 21826
1513 Λεπθσζία
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