
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 

 
 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 

  

 «Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί 

εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με 

τους φόρους κύκλου εργασιών – κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας – ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE L 145 της 13.6.1977, σ. 1) 

όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2002/38/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2002 (EE L 128 της 7.5.2002, σ. 641), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

95(Ι) του 2000 

93(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 2000 και 2002 (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι 2003. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

κατά αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: 

  
 «<αγρότης> σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση που αφορά 

μία ή περισσότερες οριζόμενες δραστηριότητες, και έχει επιλέξει να 

ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 

  
 <ειδικό καθεστώς αγροτών> σημαίνει το καθεστώς που προβλέπεται 

στο άρθρο 42· 

  

 <Επιτροπή> σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
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 <Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος Αγροτών του Φ.Π.Α.> έχει την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο 4 του άρθρου 42· 

  

 

 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

27.7.2001. 

<οριζόμενες δραστηριότητες> σημαίνει τις δραστηριότητες που 

ορίζονται στο Παράρτημα των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) (Οριζόμενες ∆ραστηριότητες) Κανονισμοί 

του 2001. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 42 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Το εδάφιο (1) καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

   
 «Ειδικό 

καθεστώς 

αγροτών. 

 

 

 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

(1)(α) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του 

παρόντος Νόμου, πρόσωπα που ασκούν 

επιχείρηση η οποία αφορά μία ή περισσότερες 

οριζόμενες δραστηριότητες και δεν είναι υπόχρεα 

να εγγραφούν με βάση την υποπαράγραφο (1) της 

παραγράφου (1) του Πρώτου Παραρτήματος,  δε  

θεωρούνται   υποκείμενα   στο  φόρο πρόσωπα 

για τις πράξεις ή συναλλαγές που ενεργούν στα 

πλαίσια τέτοιων δραστηριοτήτων αλλά μπορούν να 

υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών και 

δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή 

ποσού Φ.Π.Α., ίσο προς το φόρο εισροών τους, 

ωσάν να ήταν υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στη 

∆ημοκρατία: 
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Πρώτο 

Παράρτημα. 

  Νοείται ότι, πρόσωπο που ασκεί οριζόμενη 

δραστηριότητα και δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) της 

παραγράφου (1) του Πρώτου Παραρτήματος, 

μπορεί    να    καταστεί    υποκείμενο    στο    φόρο 

        πρόσωπο, αν ζητήσει γραπτώς από τον Έφορο να 

εγγραφεί εθελοντικά στο Μητρώο Φ.Π.Α. σε σχέση 

με τέτοια δραστηριότητα. 

   

  

 

 

 

 

 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β)  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη  

του   παρόντος   Νόμου,  πρόσωπα  που   ασκούν 

       επιχείρηση η οποία αφορά μία ή περισσότερες 

οριζόμενες δραστηριότητες και είναι υπόχρεα να 

εγγραφούν με βάση τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου (1) της παραγράφου (1) του 

Πρώτου Παραρτήματος, θεωρούνται υποκείμενα 

στο φόρο πρόσωπα για τις πράξεις ή συναλλαγές 

που ενεργούν στα πλαίσια τέτοιων 

δραστηριοτήτων, όταν πληρούνται οι διατάξεις του 

Πρώτου Παραρτήματος, αλλά μπορούν, αν το 

επιλέξουν, να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή 

ποσού Φ.Π.Α., ίσο προς το φόρο εισροών τους και 

να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών, αντί 

να εγγραφούν στο Μητρώο Φ.Π.Α.»˙ 

   

  (β)  με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5), (6), 

(7), (8), (9), (10), (11) και (12) ως ακολούθως: 

  

  «(4) Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στο ειδικό 

καθεστώτος αγροτών με βάση το εδάφιο (1) εγγράφονται 

στο Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος Αγροτών του 

Φ.Π.Α. το οποίο τηρείται από τον ΄Εφορο για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

   

Ε  . Ε  .  Π   α  ρ  . Ι ( I ) ,  Α  ρ  . 3 6 7 9 ,  3 1 / 1 / 2 0 0 3 2 7 ( I ) / 2 0 0 3



 4

   Νοείται ότι, πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο 

Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος Αγροτών του Φ.Π.Α. 

δεν δύνανται να εγγράφονται και στο Μητρώο Φ.Π.Α. και 

αντίθετα. 

  (5)(α)   Η επιστροφή Φ.Π.Α. ενεργείται από τον Έφορο 

με   καταβολή   στο   πρόσωπο    που   ασκεί  

οριζόμενη δραστηριότητα ποσού, το οποίο 

προκύπτει με την εφαρμογή κατ΄ αποκοπή 

συντελεστή 5% στην αξία των παραδόσεων των 

αγροτικών προϊόντων και παροχής των 

αγροτικών υπηρεσιών από το πρόσωπο που 

ασκεί οριζόμενη δραστηριότητα, οι οποίες 

προκύπτουν από την άσκηση μίας ή 

περισσοτέρων οριζομένων δραστηριοτήτων.  Ο 

΄Εφορος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον 

συντελεστή ή συντελεστές πριν τεθούν σε 

εφαρμογή: 

   

           Νοείται ότι, ως αξία της παράδοσης των 

αγροτικών προϊόντων ή της παροχής των 

αγροτικών υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που 

προκύπτει από τα τιμολόγια, που εκδίδει το 

πρόσωπο που ασκεί οριζόμενη δραστηριότητα. 

   

        (β)  σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων 

από διαμεσολαβητές που είναι υποκείμενα στο 

φόρο πρόσωπα, για λογαριασμό προσώπων 

που ασκούν οριζόμενες δραστηριότητες, η 

παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και 

προμήθεια. 
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     (6) Οι διατάξεις του εδαφίου (5) δεν εφαρμόζονται σε 

περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή παροχής 

αγροτικών υπηρεσιών σε άλλα πρόσωπα που έχουν 

ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή σε μη 

υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. 

     (7)(α) Οι διατάξεις των άρθρων 6, 19, 20, 21 και 43 δεν 

εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που έχουν 

ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 

   

  (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 

(α), τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των 

άρθρων 46 και 47. 

   

     (8) ∆εν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών 

πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση που αφορά μία ή 

περισσότερες οριζόμενες δραστηριότητες και τα οποία: 

   

   (α) Ασκούν τις οριζόμενες δραστηριότητες με τη 

μορφή οποιουδήποτε νομικού προσώπου· 

    

   (β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, 

ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να 

προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή 

βιοτεχνικών προϊόντων· 

    

   (γ)  ασκούν παράλληλα και άλλη επιχείρηση για την 

οποία είναι υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. 
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    (9)(α) Πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό 

καθεστώς αγροτών μπορούν να μετατάσσονται 

από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο καθεστώς 

των υποκείμενων στο φόρο προσώπων και 

αντίστροφα, μετά από υποβολή ειδοποίησης 

στον Έφορο, τις πρώτες τριάντα ημέρες κάθε 

έτους. 

   
   (β)  Η μετάταξη ισχύει από την έναρξη του έτους κατά 

το οποίο υποβάλλεται η ειδοποίηση και δεν 

μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο 

πενταετίας, εφόσον μετατάσσεται στο καθεστώς 

υποκείμενου στο φόρο προσώπου. 

   

   (γ)  Αν κατά τη διάρκεια του έτους συντρέξει μία από 

τις προϋποθέσεις του εδαφίου (8), τα πρόσωπα 

που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς 

αγροτών, από το επόμενο έτος στερούνται του 

δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α. που 

προβλέπουν οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (5). 

   

     (10) Στην περίπτωση μετάταξης από το ειδικό 

καθεστώς αγροτών στο καθεστώς των υποκείμενων στο 

φόρο προσώπων, τα μετατασσόμενα πρόσωπα 

δικαιούνται να εκπέσουν, στην πρώτη φορολογική τους 

δήλωση τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί: 

   

  (α) Τα αποθέματα των πρώτων υλών της οριζόμενης 

δραστηριότητας. Προς τούτο, το μετατασσόμενο 

πρόσωπο οφείλει, κατά την ημερομηνία της 

μετάταξης, να προβεί σε ακριβή απογραφή των 

αποθεμάτων αυτών· 
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  (β)  τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οριζόμενης 

δραστηριότητας, κατά το μέρος του φόρου που 

αναλογεί στα υπόλοιπα έτη πενταετούς 

περιόδου, από την ημερομηνία απόκτησης τους. 

   

    (11) Σε περίπτωση μετάταξης από το καθεστώς των 

υποκείμενων στο φόρο προσώπων στο ειδικό καθεστώς 

αγροτών, τα μετατασσόμενα πρόσωπα έχουν 

υποχρέωση να καταβάλουν στην τελική τους φορολογική 

δήλωση, τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί και 

εκπέσει: 

   

  (α) Τα αποθέματα πρώτων υλών της οριζόμενης 

δραστηριότητας.   Προς  τούτο,  το  μετατασ-

σόμενο πρόσωπο οφείλει, κατά την ημερομηνία 

της μετάταξης, να προβεί σε ακριβή απογραφή 

των αποθεμάτων αυτών· 

   

  (β) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οριζόμενης 

δραστηριότητας, κατά το μέρος του φόρου που 

αναλογεί στα υπόλοιπα έτη πενταετούς 

περιόδου, από την ημερομηνία απόκτησης τους. 

   

    (12) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 

Κανονισμούς που να καθορίζουν: 

   
  (α) Τον τύπο και τον τρόπο με τον οποίο 

υποβάλλεται αίτηση για ένταξη ή ακύρωση της 

ένταξης ή παραμονής στο ειδικό καθεστώς 

αγροτών ή ειδοποίηση για μετάταξη από το ειδικό 

καθεστώς αγροτών στο καθεστώς των 

υποκείμενων στο φόρο προσώπων και 

αντίστροφα· 
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  (β)  τον τύπο και τον τρόπο με τον οποίο 

υποβάλλεται η αίτηση για επιστροφή Φ.Π.Α., 

καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που 

απαιτούνται για υποστήριξη της· 

  (γ)  τους όρους και τις προϋποθέσεις για επιστροφή 

Φ.Π.Α., στα πρόσωπα που εντάσσονται στο 

ειδικό καθεστώς αγροτών· 

   

  (δ)  την υποχρέωση εγγεγραμμένου υποκειμένου στο 

φόρο προσώπου να ετοιμάζει έγγραφο για τον 

εαυτό του, το οποίο υπέχει θέση του τιμολογίου 

που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (5), αναφορικά με παράδοση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών στο πρόσωπο αυτό, από 

πρόσωπο που έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς 

αγροτών και αφορούν οριζόμενες 

δραστηριότητες· 

   

  (ε) την ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων αναφορικά 

με την εφαρμογή και λειτουργία του ειδικού 

καθεστώτος αγροτών.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 

42, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 «Ειδικό 

καθεστώς 

επενδυτικού 

χρυσού. 

42Α-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Έβδομου 

Παραρτήματος του βασικού νόμου, αποτελεί εξαιρούμενη 

συναλλαγή: 

   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003 27(I)/2003



 9

   (α)  Η παράδοση και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού 

συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού χρυσού 

για τον οποίο υπάρχουν πιστοποιητικά κατ΄ είδος 

ή κατά γένος ή που αποτελεί αντικείμενο 

συναλλαγής μεταξύ λογαριασμών σε χρυσό, 

συμπεριλαμβανομένων,   ιδίως,  δανείων  

χρυσού 

    και συμβάσεις ανταλλαγών (swaps), με δικαίωμα 

κυριότητας ή απαίτησης επενδυτικού χρυσού, 

καθώς και για τις συναλλαγές επενδυτικού 

χρυσού με προθεσμιακές συμβάσεις (futures) και 

απλές προθεσμιακές συμβάσεις (forward 

contracts) οι οποίες προκαλούν αλλαγή 

κυριότητας ή απαίτησης όσον αφορά επενδυτικό 

χρυσό. 

    
   (β)  οι υπηρεσίες διαμεσολαβητών (μεσιτών), οι 

οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό 

άλλου προσώπου, όταν διαμεσολαβούν για την 

παράδοση επενδυτικού χρυσού στον εντολέα 

τους. 

   

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου <επενδυτικός 

χρυσός> σημαίνει: 

   

   (α)   Χρυσός σε μορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους 

αποδεκτού από τις αγορές πολύτιμων μετάλλων, 

καθαρότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 995 

χιλιοστών, ανεξάρτητα αν αντιπροσωπεύεται ή 

μη από τίτλους.  ∆εν εμπίπτουν στο καθεστώς 

του παρόντος άρθρου οι ράβδοι και πλάκες 

βάρους μέχρι και ενός (1) γραμμαρίου. 
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   (β)   Χρυσά νομίσματα για τα οποία ισχύουν 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

- είναι καθαρότητας τουλάχιστον 900 χιλιοστών, 

- έχουν κοπεί μετά το έτος 1800, 

- αποτελούν ή έχουν αποτελέσει νόμιμο χρήμα 

στη χώρα προέλευσης τους, 

   - πωλούνται υπό κανονικές συνθήκες σε τιμή η 

οποία δεν υπερβαίνει την αξία στην ελεύθερη 

αγορά του χρυσού που περιέχεται στα 

νομίσματα σε ποσοστό περισσότερο από 

180%, και  

- περιλαμβάνονται σε κατάλογο που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος C, πριν από 

την 1η ∆εκεμβρίου κάθε έτους και 

γνωστοποιούνται σε γνωστοποίηση που εκδίδει 

για το σκοπό αυτό ο Έφορος η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας: 

    
    Νοείται ότι, τα νομίσματα αυτά δεν θεωρείται ότι 

πωλούνται για νομισματικούς συλλεκτικούς σκοπούς. 

   

  (3) Ο ΄Εφορος ενημερώνει την Επιτροπή πριν από την 1η 

Ιουλίου κάθε έτους για τα νομίσματα τα οποία πληρούν τα 

κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και αποτελούν 

αντικείμενο συναλλαγών στη ∆ημοκρατία. 
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  (4) (α)   Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που παράγουν 

επενδυτικό χρυσό ή μετατρέπουν κάθε είδους 

χρυσό σε επενδυτικό χρυσό όπως αυτός 

ορίζεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, μπορούν να 

επιλέξουν να καταστήσουν φορολογητέες τις 

παραδόσεις επενδυτικού χρυσού σε άλλα 

υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με 

προϋποθέσεις που μπορεί να καθορίζονται με 

γνωστοποίηση του Εφόρου Φ.Π.Α., η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 

   (β) Πρόσωπα που διαμεσολαβούν για την 

πραγματοποίηση των συναλλαγών που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

1 και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό 

του εντολέα, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να 

καταστήσουν φορολογητέες τις παροχές 

υπηρεσιών τους κατά το μέρος που αφορούν τις 

πράξεις αυτές και εφόσον αντίστοιχα ο εντολέας 

επέλεξε να καταστήσει φορολογητέες τις 

συναλλαγές για τις οποίες διαμεσολαβούν. 

    

  (5)  Ο ΄Εφορος ενημερώνει την Επιτροπή για τον τρόπο 

εφαρμογής των επιλογών που αναφέρονται στο εδάφιο 

(4). 

   

  (6) (α)  Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που 

πραγματοποιούν τις εξαιρούμενες συναλλαγές 

που αναφέρονται στη παράγραφο (α) του 

εδαφίου (1) δεν δύνανται να εκπίπτουν  φόρο 

εισροών εκτός: 
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    (i) φόρο εισροών με τον οποίο επιβαρύνονται 

στα πλαίσια παράδοσης επενδυτικού 

χρυσού σε αυτά από πρόσωπα τα οποία 

έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής να 

φορολογούν τις παραδόσεις επενδυτικού 

χρυσού σύμφωνα με το εδάφιο 4, 

(ii) φόρο εισροών με τον οποίο επιβαρύνονται 

στα πλαίσια παράδοσης ή εισαγωγής 

άλλου είδους χρυσού από επενδυτικό 

χρυσό, ο οποίος στη συνέχεια 

μετατράπηκε σε επενδυτικό χρυσό από  το 

     ίδιο το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή 

από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, 

    (iii) φόρο εισροών με τον οποίο επιβαρύνονται 

στα πλαίσια λήψης υπηρεσιών που 

συνίστανται στη μεταβολή του σχήματος, 

του βάρους ή της καθαρότητας του 

χρυσού συμπεριλαμβανομένου και του 

επενδυτικού χρυσού. 

    

   (β)  Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που 

παράγουν επενδυτικό χρυσό ή μετατρέπουν 

κάθε είδος χρυσού σε επενδυτικό χρυσό, έχουν 

δικαίωμα να εκπίπτουν τον οφειλόμενο ή 

καταβληθέντα από αυτά φόρο εισροών που 

αφορά παραδόσεις ή εισαγωγές αγαθών ή 

παροχές υπηρεσιών που συνδέονται με την 

παραγωγή ή μετατροπή του εν λόγω χρυσού 

ως αν η μεταγενέστερη παράδοση του χρυσού 

που εξαιρείται με βάση τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, ήταν φορολογητέα. 
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∆έκατο 

Παράρτημα. 

 (γ) Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που 

πραγματοποιούν συναλλαγές που 

περιγράφονται στο εδάφιο 1, πέραν των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται από άλλες 

διατάξεις του παρόντος Νόμου και 

συγκεκριμένα αυτών που αναφέρονται στο 

∆έκατο Παράρτημα και στους Κανονισμούς που 

εκδίδονται με βάση το Νόμο, οφείλουν 

επιπρόσθετα, για όλες τις πωλήσεις 

επενδυτικού χρυσού να τηρούν αρχείο και να 

εκδίδουν  τιμολόγια,  αντίγραφα  των οποίων να

    φυλάττουν για επτά έτη και στα οποία πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται εκτός των άλλων, 

το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του 

αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του 

επενδυτικού χρυσού.  Ειδικά στην περίπτωση 

πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν 

τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 

(β)  του εδαφίου  (2),  τα  υποκείμενα  στο φόρο 

πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στον 

Έφορο Φ.Π.Α. κατάλογο με τα χρυσά 

νομίσματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των 

συναλλαγών τους κατά τη διάρκεια 

οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους ή μέρους 

του έτους ανάλογα με την περίπτωση, στο 

οποίο να αναφέρεται η τελευταία τιμή που 

επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου του 

επόμενου έτους. 

    

   (δ)   Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με 

Κανονισμούς να ρυθμίζει θέματα που αφορούν 

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου.». 
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Τροποποίηση του 

Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 10 και την 

αντικατάσταση της με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

   

 «Πρώτο 

Παράρτημα. 
(2) Μια συναλλαγή εμπίπτει στην παρούσα 

υποπαράγραφο αν – 

   

   (α)  Πραγματοποιείται εκτός της ∆ημοκρατίας, αλλά 

θα ήταν φορολογητέα συναλλαγή αν 

πραγματοποιείτο στο εσωτερικό της 

∆ημοκρατίας, 

    

   (β)  εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 Α του 

Νόμου.». 

   

Τροποποίηση του 

Πέμπτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στον Πίνακα Α των ακόλουθων νέων παραγράφων (2) και 

(3): 

  «2(α) Παραδόσεις λιπασμάτων που κατατάσσονται στο 

Κεφάλαιο 31 του ∆εύτερου Πίνακα του εκάστοτε 

ισχύοντος περί Τελωνειακών ∆ασμών και Φόρων 

Καταναλώσεως Νόμου. 
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  (β)  Παραδόσεις εντομοκτόνων, ποντικοφαρμάκων, 

μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, ανασχετικών της 

βλάστησης και ρυθμιστικών της ανάπτυξης των 

φυτών, απολυμαντικών και παρόμοιων προϊόντων, 

που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για 

τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα. 

Εξαιρούνται  οι   παραδόσεις   εντομοαπωθητικών, 

 απολυμαντικών για οικιακές χρήσεις, 

εντομοκτόνων και κατσαριδοκτόνων που 

παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή 

σε σκόνη για οικιακές χρήσεις. 

   

  (3)(α) Παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαμβανομένων των 

τροφών για πτηνά και ψάρια, αλλά εξαιρουμένων- 

   
   (i) των εγκυτιωμένων ή συσκευασμένων ή 

παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια 

ζώα, 

(ii)  των συσκευασμένων τροφών (που δεν είναι 

τροφές για κατοικίδια ζώα) για πτηνά άλλα 

από πουλερικά ή θηράματα, και 

(iii)   των μπισκότων και φαγητών για γάτους και 

σκύλους. 

   

  (β) Παραδόσεις προϊόντων που χρησιμοποιούνται 

συνήθως για τη συμπλήρωση ζωοτροφών. 

   
  (γ) Παραδόσεις σπόρων ή άλλων ειδών που 

χρησιμοποιούνται στον πολλαπλασιασμό φυτών 

για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών. 

   
  (δ) Παραδόσεις ζώων ζωντανών που συνήθως 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων.». 
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Τροποποίηση του 

Έκτου  

Παραρτήματoς 

του βασικού 

νόμου. 

7. Οι παράγραφοι 12, 14 και 15 του Έκτου Παραρτήματος του βασικού 

νόμου καταργούνται. 

  

 

  
΄Εναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

8.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 

τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 

  

      (2) Οποιεσδήποτε διατάξεις αφορούν ενημέρωση της Επιτροπής 

από τον ΄Εφορο, τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 
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