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Αριθμός 23 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2000 ΜΔΥΡΗ 2013 

________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 18 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18 ησλ 
πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Νφκσλ ηνπ 2000 κέρξη 2013, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

1.  Σν παξφλ δηάηαγκα δχλαηαη λα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  (Σξνπνπνίεζε ηνπ Πέκπηνπ 
Παξαξηήκαηνο) Γηάηαγκα ηνπ 2013.  

2.  Σν Πέκπην Παξάξηεκα ηνπ Νφκνπ, ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηνλ Πίλαθα Α ηεο πην θάησ παξαγξάθνπ:  

«17. Αληηθείκελα θαιιηηερληθήο αμίαο ηα νπνία έρνπλ εθηειεζηεί εμ νινθιήξνπ δηα ρεηξφο ηνπ θαιιηηέρλε: 

Ννείηαη φηη ηα αληηθείκελα θαιιηηερληθήο αμίαο αθνξνχλ κφλν ηα αληηθείκελα ηα νπνία πσινχληαη απφ γθαιεξί ή θαη 
απεπζείαο απφ ηνλ θαιιηηέρλε θαη ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

i. Πίλαθεο, θνιάδ θαη παξφκνηνη κηθξνί πίλαθεο, έξγα δσγξαθηθήο θαη ζρέδηα, πνπ έρνπλ εθηειεζζεί εμ νινθιήξνπ δηά 

ρεηξφο ηνπ θαιιηηέρλε, εμαηξνχληαη ηα ζρέδηα αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη άιια βηνκεραληθά, εκπνξηθά, 

ηνπνγξαθηθά ή παξφκνηα ζρέδηα, ηα είδε βηνηερλίαο ρεηξνπνίεηεο δηαθφζκεζεο, ηα δσγξαθηζκέλα πθάζκαηα γηα 

ζθεληθά ζεάηξσλ, δηάθνζκν εξγαζηεξίσλ ή αλάινγεο ρξήζεηο θαη θαηαηάζζνληαη θσδηθφ Ο 9701,  

ii. πξσηφηππεο εηθφλεο ραξαθηηθήο, ραιθνγξαθίαο θαη ιηζνγξαθίαο, δειαδή ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ εθηππσζεί απεπζείαο 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηηχπσλ, αζπξφκαπξα ή έγρξσκα, απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πιάθεο πνπ έρνπλ γίλεη εμ 

νινθιήξνπ δηά ρεηξφο ηνπ θαιιηηέρλε, νπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε ηερληθή ή ε χιε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, κε 

εμαίξεζε θάζε κεραληθή ή θσηνκεραληθή κέζνδν θαη θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ Ο 9702 00 00,  

iii. έξγα αγαικαηνπνηίαο ή γιππηηθήο, πξσηφηππα απφ νπνηαδήπνηε χιε, εθφζνλ έρνπλ γίλεη εμ νινθιήξνπ δηά ρεηξφο 

ηνπ θαιιηηέρλε, εθκαγεία γιππηψλ, νθηψ ην πνιχ αληηηχπσλ, ηα νπνία γίλνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαιιηηέρλε ή ησλ δηαδφρσλ ηνπ θαη θαηαηάζζνληαη ζην θσδηθφ Ο 9703 00 00». 

3. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο.  


