
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 

--------------------------   

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

95(Ι) του 2000 

93(Ι) του 2002 

27(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 

2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι 2003 (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 2000 έως (Αρ.2) του 

2003. 

  

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη μετά την παράγραφο (1) αυτού της ακόλουθης 

νέας παραγράφου : 

  

 «(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος 

Παραρτήματος και οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του 

παρόντος Νόμου που τυγχάνουν εφαρμογής για σκοπούς 

εγγραφής, οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί ή 

προτίθεται να πραγματοποιήσει φορολογητέες παραδόσεις 

εσπεριδοειδών, και όλες οι παραδόσεις του υπόκεινται στο 

μηδενικό συντελεστή (0%), δεν καθίσταται υπόχρεο για 

εγγραφή: 

  

       Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δεν καθίσταται 

υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει της αμέσως προηγούμενης 

παραγράφου και ικανοποιεί τον Έφορο ότι πραγματοποιεί ή 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3768, 7/11/2003 172(I)/2003



 2

προτίθεται να πραγματοποιήσει φορολογητέες παραδόσεις 

εσπεριδοειδών  , μπορεί να ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί 

δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμου και ο Έφορος, εφόσον το κρίνει σκόπιμο,  προβαίνει 

στην εγγραφή του η οποία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα 

που το ζήτησε: 

  

      Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, ο όρος “εσπεριδοειδή” περιλαμβάνει λεμόνια, 

πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπ-φρουτ και κίτρα.». 

  

´Eναρξη ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα 

καθοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΙ/ΑΓ/ ΓΧ 
23.01.220.2003 
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