
 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 88(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 1990 μέχρι 2000 (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 2000. 

Συνοπτικός 
τίτλος .  
246 του 1990  
52(Ι) του 1992  
4(Ι) του 1993  
20(Ι) του 1994 
65(Ι) του 2000. 

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο 
(2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

Παράρτημα VII. «(3) Ο φόρος για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών η οποία 
περιγράφεται στο Παράρτημα VII του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται με 
φορολογικό συντελεστή πέντε τοις εκατόν (5%).». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 59 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 59 του 
βασικού νόμου. 

«(α) Αύξηση ή μείωση των φορολογικών συντελεστών που καθορίζονται στα εδάφια 
(1) και (3) του άρθρου 22·». 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου Παραρτήματος 
VII μετά το Παράρτημα VI: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου 
Παραρτήματος. 

 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 (Άρθρο 22(3)) 

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που επιβαρύνονται με φορολογικό 
συντελεστή 5%- 

 

1. Οι παραδόσεις τροφίμων που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια δραστηριότητας 
επισιτισμού (in the course of catering)- 

 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Παραρτήματος VI, ο όρος 'τρόφιμα', για τους σκοπούς της 
παραγράφου αυτής, περιλαμβάνει οτιδήποτε χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
περιλαμβανομένων και των υγρών, εξαιρουμένων όμως των οινοπνευματωδών ποτών, 
μπύρας και κρασιού. 

 

2. Οι μισθώσεις καταλυμάτων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ξενοδοχειακού τομέα 
ή άλλων τομέων παρεμφερούς χαρακτήρα, περιλαμβανομένης και της μίσθωσης 
κατασκηνωτικών χώρων ή γηπέδων διαρρυθμισμένων κατάλληλα για κατασκήνωση.». 

 

5. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από 1η Ιουλίου 2000. Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 
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