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Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1993 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
246 του 1990 
52(1) του 1992 
4(1) του 1993. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
22 του 
βασικού 
νόμου. 

Προσθήκη 
νέου άρθρου 
στο βασικό 
νόμο. 

Αριθμός 39(1) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 1990 έως 1993 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 1990 
μέχρι (Αρ. 2) του 1993. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των λέξεων και του αριθμού «πέντε τοις εκατόν (5%)» (δεύτερη 
και τρίτη γραμμές) με τις λέξεις και τον αριθμό «οκτώ τοις εκατόν (8%)». 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
58, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Ρυθμίσεις σε 59.—(1) Οι πιο κάτω διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμό

ζονται στις περιπτώσεις που επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή και 
ο όρος 'αλλαγή' στο άρθρο αυτό σημαίνει— 

(α) Αύξηση ή μείωση του φορολογικού συντελεστή που 
καθορίζεται στο άρθρο 22· ή 

(β) τροποποίηση ή διαφοροποίηση αναφορικά με την περι
γραφή ή τη μεταχείριση οποιωνδήποτε παραδόσεων 
αγαθών ή παροχών υπηρεσιών οι οποίες εξαιρούνται από 
το φόρο ή οι οποίες επιβαρύνονται με μηδενικό συν
τελεστή. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία— 
(α) Οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που 

επηρεάζεται από την αλλαγή θα εθεωρείτο, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) 
του άρθρου 11, ότι έχει πραγματοποιηθεί, με βάση τα 
εδάφια (2) και (3) του άρθρου 11, εξ ολοκλήρου ή μερικώς 
σε τέτοιο χρόνο ώστε να μην επηρεάζεται από την 
αλλαγή·ή 

(β) οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που 
δεν επηρεάζεται από την αλλαγή θα εθεωρείτο, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) 
του άρθρου 11, ότι έχει πραγματοποιηθεί, με βάση τα 
εδάφια (2) και (3) του άρθρου 11, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, 
σε τέτοιο χρόνο ώστε να επηρεάζεται από την αλλαγή, 

τότε, αν το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση ή την 
παροχή το επιλέξει, ο φορολογικός συντελεστής με τον οποίο 

περίπτωση 
αλλαγής του 
φορολογικού 
συντελεστή 
και σε 
ορισμένες 
άλλες 
περιπτώσεις. 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι), 
19.7.1991. 

επιβαρύνεται η παράδοση ή η παροχή ή οποιοδήποτε ζήτημα 
εγείρεται αναφορικά με το αν η εν λόγω παράδοση ή παροχή 
επιβαρύνεται με μηδενικό συντελεστή ή είναι εξαιρούμενη θα 
αποφασίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εδάφια (4) και (5) 
του άρθρου 11. 

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) πιο πάνω αναφορικά με το 
δικαίωμα επιλογής δεν ισχύουν για οποιαδήποτε περίπτωση η 
οποία— 

(α) Εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (10) του άρθρου 6 του 
Νόμου* ή 

(β) αφορά ετοιμασία εγγράφου από υποκείμενο στο φόρο 
πρόσωπο που απευθύνεται προς τον εαυτό του και το 
οποίο υπέχει θέση φορολογικού τιμολογίου. 

(4) Αν, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, το φορολογικό 
τιμολόγιο που αφορά την παράδοση ή την παροχή σχετικά με την 
οποία έχει πραγματοποιηθεί επιλογή με βάση το εδάφιο (2) πιο 
πάνω είχε εκδοθεί πριν από την ημερομηνία της επιλογής, το 
πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση ή την παροχή εκδίδει 
στο πρόσωπο προς το οποίο αυτή πραγματοποιείται, μέσα σε 14 
ημέρες από την ημερομηνία της αλλαγής, έγγραφο που τιτλο
φορείται Πιστωτική Σημείωση και στο οποίο περιέχονται τα 
ακόλουθα: 

(α) Ο αναγνωριστικός αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της 
Πιστωτικής Σημείωσης* 

(β) το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός εγγραφής του 
προσώπου που πραγματοποιεί την παράδοση ή την 
παροχή* 

(γ) το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο 
πραγματοποιείται η παράδοση ή η παροχή* 

(δ) ο αναγνωριστικός αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του 
φορολογικού τιμολογίου* 

(ε) επαρκής περιγραφή των αγαθών που παραδόθηκαν ή των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν* και 

(στ) το ποσό που πιστώνεται αναφορικά με το φόρο. 
(5) Το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζεται ως εάν η 

αναφορά στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 11 περιλαμβάνει και 
αναφορά στους Κανονισμούς 3 μέχρι 10 των περί Φόρου Προ
στιθέμενης Αξίας (Χρόνος Παράδοσης ή Παροχής) Κανονισμών 
του 1991. 

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Κανονισμούς να καθο
ρίζει το χρόνο κατά τον οποίο η παράδοση αγαθών ή η παροχή 
υπηρεσιών θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στις περιπτώσεις που 
επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή.». 

4. Το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1993. Έναρξη 
ισχύος του 
άρθρου 2 
του παρόντος 
Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


