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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη 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
προστιθέμενης αξίας

σύστημα

φόρου

ομοιόμορφη φορολογική βάση» (ΕΕ L 154

της 13.6.1977, σ. 1), όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την
Οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2002 (ΕΕ L 128
15.5.2002, σ. 41),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με

95(Ι) του 2000
93(Ι) του 2002

τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι

27(Ι) του 2003

(Αρ.2) του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός

172(Ι) του 2003.

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι
2004.

Τροποποίηση

2.-(1) Το

του άρθρου 2

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

2(1)

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στην ερμηνεία του όρου «τιμολόγιο
Φ.Π.Α.» του αριθμού «(13)» (δεύτερη γραμμή) και
αντικατάστασή του με τον αριθμό «(15)».

(β)

με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της ερμηνείας
του ορισμού «ΦΠΑ» και προσθήκη, μετά τη λέξη «Νόμο»
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(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή, όπου το κείμενο
απαιτεί, σύμφωνα με τον νόμο άλλου κράτους μέλους».

(γ)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
των ακόλουθων νέων όρων και των ερμηνειών τους:
««άλλο κράτος μέλος» σημαίνει, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 3Β(1), οποιοδήποτε κράτος
μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.
«Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας» έχει την έννοια
που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον εκάστοτε σε
ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο.
«κράτος

μέλος»

σημαίνει

κράτος

μέλος

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«τελωνιακή νομοθεσία» σημαίνει την τελωνειακή
νομοθεσία όπως καθορίζεται με βάση τον εκάστοτε σε
ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο και τον εκάστοτε
σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο.
«φορολογητέα

απόκτηση»

έχει

την έννοια

που

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 12Α(2).
«φορολογική αποθήκη» σημαίνει τέτοιο τόπο στη
Δημοκρατία στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του
φορολογικού αποθηκευτή, που δεν είναι υποστατικό ή
τόπος λιανικού εμπορίου, όπως ειδοποιεί γραπτώς το
πρόσωπο αυτό τον Έφορο και τέτοιος τόπος
καθίσταται φορολογική αποθήκη με την παραλαβή
από τον Έφορο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εκείνης
της

ειδοποίησης

ή

κατά

την

ημερομηνία

που

καθορίζεται σε αυτή ως η ημερομηνία από την οποία
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θα έχει ισχύ, οποιαδήποτε είναι η μεταγενέστερη, και
παραμένει φορολογική αποθήκη για όσο χρόνο είναι
στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του φορολογικού
αποθηκευτή ή μέχρι αυτός να ειδοποιήσει γραπτώς
τον Έφορο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ότι θα
παύσει να είναι φορολογική αποθήκη.».

3. Το άρθρο 2(2) του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5), του ακόλουθου νέου εδαφίου
(6):
«(6) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε αγαθά που
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι αναφορά σε αγαθά
που υπόκεινται σε τέτοιο φόρο σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο, ευνοώντας τα ορυκτέλαια, το
οινόπνευμα και αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα
καπνά.».
Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 3, των ακόλουθων νέων άρθρων 3Α, 3Β και 3Γ:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 3Α, 3Β
και 3Γ.

«Φορολόγηση

3Α.-(1) Τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων

δυνάμει των νόμων

του παρόντος άρθρου –

άλλων κρατών
μελών, κ.τ.λ.

(α)

Αναφορές στον παρόντα Νόμο σε σχέση με
άλλο κράτος μέλος, στο νόμο άλλου
κράτους μέλους ερμηνεύονται στην έκταση
που ο νόμος εκείνου του κράτους μέλους
ισχύει

για

σκοπούς

οποιουδήποτε

κοινοτικού νομοθετήματος που αφορά τον
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Φ.Π.Α.
(β)

αναφορές

στον

παρόντα

Νόμο

σε

πρόσωπο που είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος, είναι
αναφορές σε εκείνο το πρόσωπο που είναι
υποκείμενο στο φόρο δυνάμει του νόμου
εκείνου του κράτους μέλους στην έκταση
που προβλέπει για σκοπούς αντίστοιχους,
σε σχέση με εκείνο το κράτος μέλος, με
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κατά
πόσο ένα πρόσωπο είναι υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο˙ και
(γ)

αναφορές στον παρόντα Νόμο σε αγαθά
που αποκτώνται από πρόσωπο σε άλλο
κράτος μέλος είναι αναφορές σε αγαθά που
θεωρούνται

ως

τέτοια

αποκτηθέντα

σύμφωνα με διατάξεις του νόμου εκείνου
του κράτους μέλους που είναι αντίστοιχες,
σε σχέση με εκείνο το κράτος μέλος, με τις
διατάξεις

του

παρόντος

Νόμου

που

προβλέπουν ότι αγαθά θεωρούνται ως
αποκτηθέντα στη Δημοκρατία από άλλο
κράτος μέλος.
(2)

Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (4),

Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για τον
τρόπο

με

τον

οποίο

οποιοδήποτε

από

τα

ακόλουθα αποδεικνύεται ή μπορεί να αποδειχθεί
για οποιουσδήποτε

από τους

παρόντος Νόμου, ήτοι -

σκοπούς του
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(α)

την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων
του νόμου οποιουδήποτε άλλου κράτους
μέλους˙

(β)

ότι

οι διατάξεις

νόμου

οποιουδήποτε τέτοιου

αντιστοιχούν ή έχουν σκοπό

αντίστοιχο, σε σχέση με οποιοδήποτε
κράτος μέλος, με οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόμου ή με το σκοπό της.
(3)

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν (α)

για

πρόσωπο

να

θεωρείται

για

καθορισμένους σκοπούς του παρόντος
Νόμου ως υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
σε άλλο κράτος μέλος μόνον όταν έχει
επιδώσει

τέτοια

ειδοποίηση,

και

έχει

παράσχει τέτοιες άλλες πληροφορίες, στον
Έφορο,

όπως

καθορίζεται

στους

Κανονισμούς.
(β)

για τον τύπο και τον τρόπο με τον οποίον
οποιαδήποτε ειδοποίηση ή πληροφορία
επιδίδεται

ή

παρέχεται

δυνάμει

των

Κανονισμών και τις λεπτομέρειες που
περιέχονται σε αυτή.
(γ)

για

την

αναλογία

οποιασδήποτε

αντιπαροχής για οποιανδήποτε πράξη η
οποία λαμβάνεται για τους σκοπούς του
παρόντος

Νόμου

ότι

αντιπροσωπεύει

υποχρέωση, δυνάμει του νόμου άλλου
κράτους

μέλους,

για

Φ.Π.Α.

να
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αποδεικνύεται

με

αναφορά

σε

τέτοια

τιμολόγια ή με άλλο τρόπο όπως μπορεί να
καθορίζεται στους Κανονισμούς.
(4)

Σε οποιανδήποτε διαδικασία, είτε αστική

είτε ποινική, πιστοποιητικό του Εφόρου (α)

ότι

πρόσωπο

ήταν

ή

δεν

ήταν,

σε

οποιανδήποτε ημερομηνία, υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος,. ή
(β)

ότι

οποιοδήποτε

Φ.Π.Α.

καταβλητέο

δυνάμει του νόμου άλλου κράτους μέλους
έχει ή δεν έχει καταβληθεί,
αποτελεί επαρκή απόδειξη του γεγονότος
που βεβαιώνει μέχρι να αποδειχθεί το
αντίθετο, και οποιοδήποτε έγγραφο που
φέρεται ως πιστοποιητικό δυνάμει του
παρόντος εδαφίου θεωρείται ότι αποτελεί
τέτοιο πιστοποιητικό μέχρι να αποδειχθεί το
αντίθετο.
(5)

Χωρίς

επηρεασμό

της

γενικότητας

οποιωνδήποτε εξουσιών του Εφόρου δυνάμει των
διατάξεων για παροχή σχετικών πληροφοριών,
αυτές οι εξουσίες, για τους σκοπούς διευκόλυνσης
της συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε κοινοτικές
υποχρεώσεις, ασκούνται αναφορικά με θέματα
σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. δυνάμει του νόμου
άλλου

κράτους

μέλους,

όπως

ασκούνται

αναφορικά με θέματα που είναι σχετικά με
οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου.
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(6) Η αναφορά στο εδάφιο (5) σε διατάξεις για
σχετικές πληροφορίες είναι αναφορά στις διατάξεις
Δέκατο

του άρθρου 49(6) και του Δέκατου Παραρτήματος

Παράρτημα.

που αφορούν:
(α)

Την τήρηση λογαριασμών.

(β)

την

υποβολή

δηλώσεων

και υποβολή

άλλων εγγράφων στον ΄Εφορο.
(γ)

την

έκδοση,

τιμολογίων

χρήση

και

περιεχόμενο

.

(δ)

την τήρηση και διατήρηση αρχείων.

(ε)

την

παροχή

πληροφοριών

και

την

προσαγωγή εγγράφων.
Εδάφη που

3Β.-(1)

περιλαμβάνονται

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν

σε αναφορές σε
άλλα κράτη μέλη,
κ.τ.λ.

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

κατά πόσον το έδαφος της Κοινότητας ή των
κρατών μελών θεωρείται για οποιουσδήποτε από
τους

σκοπούς

του

παρόντος

Νόμου

ότι

περιλαμβάνει ή δεν περιλαμβάνει τέτοια εδάφη
όπως μπορεί να καθορίζονται στους Κανονισμούς.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των
εξουσιών που παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο
(1) και το άρθρο 13, Κανονισμοί που εκδίδονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο, για οποιουσδήποτε
από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δύνανται
να

προβλέπουν

οποιωνδήποτε

για

καθορισμένες

τελωνειακών

διατάξεις

νόμων

να
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εφαρμόζονται σε σχέση με περιπτώσεις όπου
οποιοδήποτε

έδαφος

θεωρείται

δυνάμει

του

εδαφίου (1) ότι δεν περιλαμβάνεται στο έδαφος
της

Κοινότητας,

με

τέτοιες

εξαιρέσεις

και

προσαρμογές όπως μπορεί να καθορίζεται στους
Κανονισμούς.
Έννοια του

3Γ.-(1) Στον παρόντα Νόμο «μεταφορικά μέσα»

όρου «καινούρια

στον όρο «καινούρια μεταφορικά μέσα» έχει την

μεταφορικά μέσα».

έννοια τηρουμένου του εδαφίου (2) οποιωνδήποτε
από τα ακόλουθα, ήτοι (α)

οποιοδήποτε πλοίο μήκους μεγαλύτερου
των 7,5 μέτρων˙

(β)

οποιοδήποτε

αεροσκάφος

βάρους

απογείωσης μεγαλύτερου των 1550 κιλών˙
(γ)

οποιοδήποτε μηχανοκίνητο χερσαίο όχημα
το οποίο (i)

έχει κινητήρα κυβισμού άνω των 48
κυβικών εκατοστών˙ ή

(ii)

έχει κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί
να κινείται ηλεκτρικά με ισχύ άνω
των 7,2 kw.

(2)

Πλοίο, αεροσκάφος ή μηχανοκίνητο

χερσαίο όχημα δεν εμπίπτει στο εδάφιο (1) εκτός
αν προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων ή
αγαθών.
(3)

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

μεταφορικό μέσο θεωρείται ως καινούριο σε
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σχέση με οποιαδήποτε παράδοση ή οποιαδήποτε
απόκτηση

από

άλλο

κράτος

μέλος,

σε

οποιοδήποτε χρόνο εκτός αν σε εκείνο το χρόνο (α)

η περίοδος που έχει παρέλθει από την
ημερομηνία

της

πρώτης

θέσης

σε

πλοίου

ή

κυκλοφορία είναι (i)

στην

περίπτωση

αεροσκάφους, περίοδος μεγαλύτερη
των τριών μηνών˙ και
(ii)

στην περίπτωση χερσαίου οχήματος,
περίοδος μεγαλύτερη των έξι μηνών˙
και

(β)

αυτό έχει, από την ημερομηνία της πρώτης
θέσης σε κυκλοφορία, (i)

στην περίπτωση πλοίου, ταξιδέψει
άνω των 100 ωρών πλεύσης˙

(ii)

στην

περίπτωση

αεροσκάφους,

ταξιδέψει άνω των 40 ωρών πτήσης˙
και
(iii) στην περίπτωση χερσαίου οχήματος,
διανύσει άνω των 6000 χιλιομέτρων
απόσταση.
(4)

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με

Διάταγμα

που

δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί το
παρόν άρθρο (α)

με

την

προσθήκη

οποιουδήποτε

πλοίου,

ή

διαγραφή

αεροσκάφους

ή

οχήματος περιγραφής που προσδιορίζεται
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στο Διάταγμα από αυτά που προς το
παρόν προσδιορίζονται στο εδάφιο (1)˙
(β)

με

την

τροποποίηση,

παράλειψη

ή

προσθήκη στις διατάξεις του εδαφίου (3)
για τον καθορισμό κατά πόσο μεταφορικό
μέσο είναι καινούργιο.
(5)

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν
τον καθορισμό των περιστάσεων στις οποίες
μεταφορικό μέσο θεωρείται για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου ότι έχει τεθεί για πρώτη φορά
σε κυκλοφορία.».
Τροποποίηση

5.

του άρθρου 5

ακολούθως:

του βασικού

Το άρθρο

5

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1)(α) της λέξης «και» (τρίτη
γραμμή), και την αντικατάσταση του κόμματος (τρίτη
γραμμή) με άνω τελεία.

(β)

με την διαγραφή του εδαφίου (1)(β) και την προσθήκη των
ακόλουθων νέων εδαφίων (1)(β) και (1)(γ):
«(β) επί της απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών στο
εσωτερικό της Δημοκρατίας από άλλα κράτη μέλη˙ και
(γ)

επί

της

εισαγωγής

αγαθών από τόπο εκτός

των κρατών μελών.».
(γ)

με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) σε (4) και την προσθήκη,
αμέσως μετά τη λέξη «αγαθών» (πρώτη γραμμή) της
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φράσης «από τόπο εκτός των κρατών μελών».
(δ)

με

την

προσθήκη

του

ακόλουθου

νέου

εδαφίου

(3):
«(3) Ο φόρος επί οποιασδήποτε απόκτησης αγαθών από
άλλο κράτος μέλος είναι υποχρέωση του προσώπου που
αποκτά τα αγαθά και τηρουμένων των διατάξεων για
απόδοση

λογαριασμού

και

καταβολή,

καθίσταται

οφειλόμενος κατά το χρόνο της απόκτησης.».
Τροποποίηση

6.

του άρθρου 6(4)

προσθήκη, μετά τη λέξη «Φ.Π.Α.» (τρίτη γραμμή) και πριν την τελεία,

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 6(4) του βασικού νόμου τροποποιείται με την

της φράσης «σε σχέση με το Πρώτο Παράρτημα δυνάμει των
διατάξεων του οποίου οποιουδήποτε πρόσωπου εγγράφεται.» και
την προσθήκη αμέσως κάτω από τον πλαγιότιτλο της φράσης
«Πρώτο Παράρτημα».

Τροποποίηση

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο

του άρθρου 8

τέλος του εδαφίου (3) της λέξης «παραγράφου» (δωδέκατη γραμμή)

του βασικού
νόμου.

και την προσθήκη πριν την τελεία της φράσης «και αυτοί μπορούν να
προβλέπουν ότι η παράγραφος 4Α του εν λόγω Παραρτήματος δεν
εφαρμόζεται, σε τέτοιες περιστάσεις που μπορεί να περιγράφονται
στους Κανονισμούς, ώστε η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων
να

καθίσταται

παράδοση

αγαθών

δυνάμει

της

εν

λόγω

παραγράφου.».
Τροποποίηση

8. Το

του άρθρου 9

ακολούθως

του βασικού

άρθρο

9

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη λέξη
«εφαρμόζονται»

(πρώτη

γραμμή),

της

φράσης

«τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 13Β και 13Γ».
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(β)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) του αριθμού «(12)»
(πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση του με τον
αριθμό «(14)».

(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) του αριθμού «(12)»
(πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή του με τον
αριθμό «(14)».

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (7) και (8):
«(7)

Όταν

οποιαδήποτε

παράδοση

αγαθών

συνεπάγεται (α)

τη

μεταφορά

των

αγαθών

από

τη

Δημοκρατία˙ και
(β)

την απόκτηση των εν λόγω αγαθών σε
άλλο κράτος μέλος από το πρόσωπο που
είναι υπόχρεο για την καταβολή του Φ.Π.Α.
της απόκτησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες
με το άρθρο 12Α διατάξεις της νομοθεσίας
εκείνου του κράτους μέλους,

τα εδάφια (2), (4) μέχρι (6) και (10) μέχρι (12) δεν
εφαρμόζονται και η παράδοση για σκοπούς του
παρόντος Νόμου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά την
ενωρίτερη των ημερών που καθορίζονται στο εδάφιο
(8).
(8) Οι

ημέρες

που αναφέρονται

στο εδάφιο (7)

είναι (α)

η δέκατη πέμπτη (15) ημέρα του μήνα που
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ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα
η εν λόγω μεταφορά των αγαθών˙ και
(β) η ημέρα έκδοσης, αναφορικά με την παράδοση,
τιμολογίου Φ.Π.Α. ή τιμολογίου τέτοιας άλλης
περιγραφής όπως δύναται να καθορίζεται σε
Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο.».

(ε)
(στ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (9).
με την αντικατάσταση στο εδάφιο (12) των αριθμών
«(6)», «(9)» και «(11)» (τρίτη γραμμή) με τους αριθμούς
«(8)», «(11)» και «(13)» αντίστοιχα, τον αναγραμματισμό
της παραγράφου (γ) σε (δ) και την προσθήκη της
ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ) υπάρχει παράδοση για την οποία εφαρμόζεται το
άρθρο 42Α, ή».

(ζ)

με την αναρίθμηση των εδαφίων (7), (8), (10), (11), (12)
και (13) σε (9), (10), (11), (12), (13), (14) αντίστοιχα.

Τροποποίηση

9. Το

του άρθρου 10

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

10

του

βασικού

νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1), της φράσης«Τηρουμένων των άρθρων 12 και 13Β».
(β)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (4)(α) της φράσης που αρχίζει
με τις λέξεις «αν βρίσκονται» και τελειώνει με τις λέξεις
«μεταφορά τους» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και
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αντικατάστασή της με τη φράση «αν η παράδοση τους
συνεπάγεται τη μεταφορά τους από τη Δημοκρατία χωρίς
επίσης να συνεπάγεται προηγούμενη μεταφορά τους στη
Δημοκρατία».

(γ)

με την αναρίθμηση των εδαφίων (4), (5) και (6) σε (7), (10)
και (11) αντίστοιχα.

(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5), (6):
«(4)

Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν

καθορίζεται

δυνάμει

προηγούμενες

οποιωνδήποτε

διατάξεις

του

από

παρόντος

τις

άρθρου,

θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της
Δημοκρατίας όταν (α)

η παράδοση συνεπάγεται τη μετακίνηση των
αγαθών στη Δημοκρατία δυνάμει οδηγιών του
προμηθευτή˙

(β) η παράδοση είναι πράξη σύμφωνα με την οποία τα
αγαθά

αποκτώνται

Δημοκρατίας

από

στο

άλλο

εσωτερικό

κράτος

μέλος

της
από

πρόσωπο που δεν είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο˙
(γ) ο προμηθευτής (i)
Πρώτο Παράρτημα.

είναι υπόχρεος για εγγραφή δυνάμει του
Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος˙ ή
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(ii)

θα ήταν υπόχρεος τοιουτοτρόπως αν δεν
ήταν

ήδη

εγγεγραμμένος

δυνάμει

του

παρόντος Νόμου ή ήταν υπόχρεος για
εγγραφή δυνάμει του Μέρους Ι του Πρώτου

Πρώτο Παράρτημα.

Παραρτήματος˙ και

(δ) η παράδοση δεν είναι ούτε παράδοση αγαθών
που αφορά καινούρια μεταφορικά μέσα ούτε
οτιδήποτε το οποίο θεωρείται παράδοση για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου δυνάμει μόνο της
Δεύτερο

παραγράφου

Παράρτημα.

Παραρτήματος.

(5)

4(1)

ή

4Α

του

Δεύτερου

Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται

δυνάμει οποιωνδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις του
παρόντος άρθρου και τα οποία δεν αποτελούν καινούρια μεταφορικά
μέσα θεωρούνται ότι παραδίδονται εκτός της Δημοκρατίας όταν (α)

η παράδοση συνεπάγεται τη μετακίνηση των αγαθών σε
άλλο κράτος μέλος από τον προμηθευτή ή δυνάμει των
οδηγιών του˙

(β)

το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση είναι
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος˙
και

(γ)

διατάξεις του νόμου εκείνου του κράτους μέλους
αντίστοιχες, σε σχέση με εκείνο το κράτος μέλος, με τις
διατάξεις του εδαφίου (4) καθιστούν αυτό το πρόσωπο
υπόχρεο

για

παράδοσης˙

την

καταβολή

του

Φ.Π.Α.

επί

της

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
16

αλλά το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται αναφορικά με οποιαδήποτε
συναλλαγή στην περίπτωση που η αναφερόμενη υποχρέωση στην
παράγραφο (γ) εξαρτάται από την άσκηση από οποιοδήποτε
πρόσωπο δικαιώματος επιλογής στη Δημοκρατία αντίστοιχης τέτοιας
επιλογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) του Μέρους ΙΙ του
Πρώτο

Πρώτου Παραρτήματος εκτός αν αυτό το πρόσωπο έχει επιδώσει

Παράρτημα.

ειδοποίηση, και δεν την έχει αποσύρει, στον Έφορο ότι επιθυμεί
όπως οι συναλλαγές που θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα εκτός της
Δημοκρατίας όταν είναι συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες οι άλλες
απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου ικανοποιούνται.
(6)

Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται

δυνάμει οποιωνδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις του
παρόντος άρθρου, θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της
Δημοκρατίας όταν (α)

η παράδοση των εν λόγω αγαθών συνεπάγεται να
εισάγονται αυτά από τόπο εκτός των κρατών μελών˙ και

(β)

ο προμηθευτής των αγαθών είναι το πρόσωπο από
το

οποίο ή δυνάμει των οδηγιών του τα αγαθά

εισάγονται τοιουτοτρόπως.».
(ε)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (8) και (9):
«(8) Για τους σκοπούς των προηγούμενων διατάξεων
του παρόντος άρθρου, όταν αγαθά, μέσα στα πλαίσια
της μετακίνησης τους από τόπο εντός της Δημοκρατίας
σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας, εξέρχονται και
επανεισέρχονται στη Δημοκρατία, η μετακίνηση δεν
θεωρείται ως μεταφορά από ή προς τη Δημοκρατία.
(9)

Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό
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Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν ότι η ειδοποίηση
για τους σκοπούς του εδαφίου (5) δεν επιδίδεται ή
αποσύρεται εκτός σε τέτοιες περιστάσεις, και σε τέτοιο
τύπο και με τέτοιο τρόπο όπως δύναται να καθορίζεται
στους Κανονισμούς.».

Τροποποίηση

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 12, του ακόλουθου νέου τίτλου και ακόλουθων νέων

νόμου με την
προσθήκη νέων

άρθρων 12Α μέχρι 12Ε:

άρθρων 12Α
μέχρι 12Ε.

«Απόκτηση αγαθών από κράτη μέλη
Πεδίο

12Α.-(1)

εφαρμογής του

απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών από άλλο κράτος

Φ.Π.Α. επί
αποκτήσεων

Φ.Π.Α.

επιβάλλεται

επί

οποιασδήποτε

μέλος όταν -

από κράτη
μέλη.

(α)

η απόκτηση είναι φορολογητέα απόκτηση και
πραγματοποιείται

στο

εσωτερικό

της

Δημοκρατίας˙
(β)

η απόκτηση δεν είναι σύμφωνα με φορολογητέα
συναλλαγή˙και

(γ)

το

πρόσωπο

απόκτηση

είναι

που

πραγματοποιεί

υποκείμενο

στο

την
φόρο

πρόσωπο ή τα αγαθά υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης ή αφορούν καινούρια
μεταφορικά μέσα.
(2) Η απόκτηση των αγαθών από άλλο κράτος
μέλος είναι φορολογητέα απόκτηση αν -
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(α)

εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3) ή τα
αγαθά αφορούν καινούργια μεταφορικά μέσα˙
και

(β)

δεν είναι εξαιρούμενη απόκτηση.
(3) Η απόκτηση των αγαθών από άλλο κράτος

μέλος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου αυτού αν (α)

τα αγαθά αποκτώνται μέσα στα πλαίσια ή για
προώθηση(i)

οποιασδήποτε επιχείρησης που ασκεί
οποιοδήποτε πρόσωπο˙ ή

(ii)

οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που
ασκούνται άλλων από εκείνων που
ασκούνται υπό τη μορφή επιχείρησης
από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή
οποιανδήποτε λέσχη, σωματείο ή άλλη
ένωση

προσώπων

χωρίς

νομική

προσωπικότητα˙
(β)

το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά είναι εκείνο
που ασκεί την επιχείρηση ή, ανάλογα με την
περίπτωση, αυτές τις δραστηριότητες˙ και

(γ)

ο προμηθευτής (i)

είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
σε άλλο κράτος μέλος κατά το χρόνο
της πράξης σύμφωνα με την οποία τα
αγαθά αποκτώνται˙ και

(ii)

συμμετέχοντας
ενεργεί

μέσα

στην
στα

πράξη
πλαίσια

αυτή,
ή

για
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προώθηση της επιχείρησης που ασκεί.

Έννοια της

12Β.-(1) Τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων του

απόκτησης

παρόντος άρθρου, αναφορές στον παρόντα Νόμο

αγαθών από
άλλο κράτος
μέλος.

στην απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος
ερμηνεύονται

ως

αναφορές

σε

οποιανδήποτε

απόκτηση αγαθών για εκτέλεση πράξης σε σχέση με
την

οποία

ικανοποιούνται

οι

ακόλουθες

προϋποθέσεις, ήτοι (α)

η

πράξη

είναι

παράδοση

αγαθών,

περιλαμβανομένου οτιδήποτε θεωρείται για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως
παράδοση αγαθών˙ και
(β)

η πράξη συνεπάγεται με μεταφορά των
αγαθών από άλλο κράτος μέλος˙
και αναφορές στον παρόντα Νόμο στον
προμηθευτή,

σε

σχέση

με

τέτοια

απόκτηση, θα ερμηνεύονται ανάλογα.
(2)

Δεν είναι ουσιώδες για τους σκοπούς του

εδαφίου (1) κατά πόσο η μεταφορά των αγαθών από
άλλο κράτος μέλος πραγματοποιείται από ή δυνάμει
οδηγιών του προμηθευτή ή από ή δυνάμει οδηγιών
του

προσώπου

που

αποκτά

τα

αγαθά

ή

οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
(3) Όταν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα
οποιωνδήποτε

αγαθών

δεν

αλλάζει,

συνεπεία

οτιδήποτε που θεωρείται για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου ως παράδοση αγαθών, αυτή η
παράδοση

θεωρείται

για

τους

σκοπούς

του
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παρόντος Νόμου ως πράξη σύμφωνα με την οποία
υπάρχει απόκτηση των αγαθών από το πρόσωπο
που την πραγματοποιεί.
(4)

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν
αναφορικά με οποιανδήποτε περιγραφή πράξης ότι
η απόκτηση των αγαθών σύμφωνα με πράξη
εκείνης της περιγραφής δεν θεωρείται για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου ως απόκτηση
αγαθών από άλλο κράτος μέλος.
Χρόνος της

12Γ.-(1)

Τηρουμένου

του

άρθρου

13Β

και

απόκτησης.

οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει
του εδαφίου (3), όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο
κράτος μέλος, η απόκτηση θεωρείται για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι λαμβάνει χώρα σε
οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες είναι
ενωρίτερη (α) τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα του μήνα που
ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια του οποίου
συμβαίνει το γεγονός το οποίο, σε σχέση με
αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό
γεγονός

για

σκοπούς

φορολόγησης

της

απόκτησης˙ και
(β) την ημέρα έκδοσης τιμολογίου, αναφορικά με την
πράξη σύμφωνα με την οποία αποκτώνται τα
αγαθά, τέτοιας περιγραφής που δύναται να
καθορίζεται με Κανονισμούς.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το
γεγονός το οποίο είναι σε σχέση με απόκτηση
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αγαθών από άλλο κράτος μέλος, το πρώτο σχετικό
γεγονός

για

τους

σκοπούς

φορολόγησης

της

απόκτησης είναι η αρχική μεταφορά των αγαθών η
οποία σχετίζεται με την πράξη σύμφωνα με την
οποία τα αγαθά αποκτώνται.
(3)

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για
το χρόνο που θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η
απόκτηση σε καθορισμένες περιπτώσεις όπου το
όλον ή μέρος οποιασδήποτε αντιπαροχής που
εμπεριέχεται στην πράξη για εκτέλεση της οποίας τα
αγαθά αποκτώνται προσδιορίζεται ή είναι πληρωτέο
περιοδικά, ή από χρόνο σε χρόνο, ή κατά το τέλος
της περιόδου.

Οι Κανονισμοί δύνανται επίσης να

προβλέπουν, σε σχέση με οποιαδήποτε περίπτωση
που αυτοί εφαρμόζονται, ότι τα αγαθά θεωρούνται
ότι

αποκτώνται

χωριστά

και

διαδοχικά

σε

καθορισμένους χρόνους ή διαστήματα.
Τόπος της

12Δ. - (1) Τηρουμένου του άρθρου 13Β, το παρόν

απόκτησης.

άρθρο εφαρμόζεται για να καθορίζεται, για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου, κατά πόσο αγαθά
που

αποκτώνται

από

άλλο

κράτος

μέλος

αποκτώνται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.
(2) Αγαθά θεωρούνται ότι αποκτώνται στο
εσωτερικό της Δημοκρατίας αν αυτά αποκτώνται για
εκτέλεση πράξης η οποία συνεπάγεται τη μεταφορά
τους στη Δημοκρατία και δε συνεπάγεται τη
μεταφορά τους από τη Δημοκρατία, και, τηρουμένων
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, διαφορετικά
θεωρούνται ότι αποκτώνται εκτός της Δημοκρατίας.
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(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4),
αγαθά θεωρούνται ότι αποκτώνται στο εσωτερικό
της

Δημοκρατίας

πρόσωπο

το

αν

αυτά

οποίο,

για

αποκτώνται

τους

σκοπούς

από
της

απόκτησής τους, χρησιμοποιεί τον αριθμό που του
χορηγήθηκε για τους σκοπούς του Φ.Π.Α., στη
Δημοκρατία.
(4) Το εδάφιο (3) δεν απαιτεί όπως οποιαδήποτε
αγαθά

να

θεωρούνται

ως

αποκτηθέντα

στο

εσωτερικό της Δημοκρατίας όταν αποδεικνύεται,
σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται από το
Υπουργικό

Συμβούλιο

για

τους

σκοπούς

του

παρόντος άρθρου ότι ο Φ.Π.Α. (α) έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος επί της
απόκτησης αυτών των αγαθών˙ και
(β) έχει καταστεί οφειλόμενος συνεπεία διατάξεων
του νόμου

εκείνου του κράτους μέλους που

αντιστοιχούν σε σχέση με εκείνο το κράτος
μέλος με τις διατάξεις του εδαφίου (2).
(5)

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου (α)

για τις περιστάσεις στις οποίες πρόσωπο
θεωρείται ότι του έχει χορηγηθεί αριθμός για
τους σκοπούς του Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία˙

(β) για τις περιστάσεις στις οποίες ένα πρόσωπο
θεωρείται ότι χρησιμοποιεί τέτοιο αριθμό για
σκοπούς απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών˙
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και
(γ) για

την

επιστροφή,

σε

καθορισμένες

περιστάσεις, του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στη
Δημοκρατία επί της απόκτησης των αγαθών σε
σχέση με την οποία οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται

στο

εδάφιο

(4)(α)

και

(β)

ικανοποιούνται.
Αποκτήσεις από

12Ε. -(1) Τηρουμένου του εδαφίου (3), όταν -

πρόσωπα που
ανήκουν σε
άλλα κράτη
μέλη.

(α) πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
αρχικός

προμηθευτής»)

πραγματοποιεί

παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που ανήκει σε
άλλο

κράτος

μέλος

(που

στο

εξής

θα

αναφέρεται ως «ο ενδιάμεσος προμηθευτής»)˙
(β) αυτή η παράδοση συνεπάγεται τη μεταφορά
των αγαθών από άλλο κράτος μέλος και τη
μεταφορά τους προς τη Δημοκρατία αλλά δεν
συνεπάγεται τη μεταφορά των αγαθών από τη
Δημοκρατία˙
(γ) τόσο αυτή η παράδοση όσο και η μεταφορά των
αγαθών προς τη Δημοκρατία είναι για τους
σκοπούς της πραγματοποίησης παράδοσης
από τον ενδιάμεσο προμηθευτή σε άλλο
πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
πελάτης» που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του
παρόντος Νόμου˙
(δ) καμία από αυτές τις παραδόσεις συνεπάγεται τη
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μεταφορά των αγαθών από κράτος μέλος στο
οποίο

ο

ενδιάμεσος

προμηθευτής

είναι

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο
της μεταφοράς χωρίς επίσης να συνεπάγεται
την προηγούμενη μεταφορά των αγαθών σε
εκείνο το κράτος μέλος˙ και
(ε)

θα υπήρχε φορολογητέα απόκτηση από τον
πελάτη αν η παράδοση σε αυτόν συνεπάγετο τη
μεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος μέλος
προς τη Δημοκρατία,

η παράδοση από τον αρχικό προμηθευτή προς τον
ενδιάμεσο προμηθευτή δεν λαμβάνεται υπόψη για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και η παράδοση
από τον ενδιάμεσο προμηθευτή προς τον πελάτη
θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
εκτός για τους σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου
Πρώτο

Παραρτήματος, ως εάν να συνεπάγετο τη μεταφορά

Παράρτημα.

των αγαθών από άλλο κράτος μέλος προς τη
Δημοκρατία.
(2) Τηρουμένου του εδαφίου (3), όταν -

(α) πρόσωπο που ανήκει σε άλλο κράτος μέλος
πραγματοποιεί

τέτοια παράδοση αγαθών σε

πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του
παρόντος Νόμου, η οποία συνεπάγεται και την
εγκατάσταση ή συναρμολόγηση τους σε τόπο
στη Δημοκρατία στον οποίο μεταφέρονται˙ και
(β) θα ήταν φορολογητέα απόκτηση από το
εγγεγραμμένο πρόσωπο αν αυτή η παράδοση
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θεωρείτο ως εάν να μην ήταν φορολογητέα
συναλλαγή αλλά ως εάν να συνεπάγετο τη
μεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος μέλος
στη Δημοκρατία,
αυτή η παράδοση θεωρείται ως τέτοια εκτός για τους

Πρώτο

σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος.

Παράρτημα.

(3) Ούτε το εδάφιο (1) ούτε το εδάφιο (2)
εφαρμόζονται σε σχέση με οποιανδήποτε παράδοση
εκτός αν ο ενδιάμεσος προμηθευτής ή, ανάλογα με
την περίπτωση, το πρόσωπο που πραγματοποιεί
την παράδοση συμμορφώνεται με τέτοιες απαιτήσεις
καθόσον αφορά την προσκόμιση, είτε πριν είτε μετά
την πραγματοποίηση της παράδοσης, τιμολογίων
και άλλων εγγράφων, και την παροχή πληροφοριών,
προς (α) τον Έφορο, και
(β) τον προμηθευτή,
όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που δύνανται να
εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι

Κανονισμοί αυτοί δύνανται επίσης να προβλέπουν
για το χρόνο κατά τον οποίο, και τον τύπο και τρόπο
κατά

τον

οποίο,

οποιοδήποτε

έγγραφο

θα

προσκομίζεται ή πληροφορία θα παρέχεται και για
τα στοιχεία που αυτά θα περιέχουν.
(4) Όταν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
καθιστούν

μια

φορολογητέα

απόκτηση

ως

πραγματοποιηθείσα, τότε τηρουμένου του άρθρου
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13Β και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει του άρθρου 12Γ(3), η απόκτηση θεωρείται
ότι λαμβάνει χώρα την ημέρα έκδοσης τιμολογίου,
αναφορικά με την πράξη για εκτέλεση της οποίας
αποκτώνται τα αγαθά, τέτοιας περιγραφής που
μπορεί να καθορίζεται στους Κανονισμούς.
(5)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,

πρόσωπο ανήκει σε άλλο κράτος μέλος αν (α) δεν έχει στη Δημοκρατία επιχειρηματική ή άλλη
μόνιμη εγκατάσταση και δεν έχει τη συνήθη
κατοικία του στη Δημοκρατία˙
(β) δεν είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος
Νόμου ούτε απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο
τοιουτοτρόπως˙
(γ) δεν έχει αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. και δεν είναι προς
το παρόν υπόχρεο να ορίσει τέτοιον. και
(δ)

είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο
κράτος μέλος˙

αλλά, για τον καθορισμό για τους σκοπούς της
παραγράφου

(β)

κατά

πόσο

ένα

πρόσωπο

απαιτείται να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος Νόμου,
δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε συναλλαγές
οι οποίες, αν ανήκε σε άλλο κράτος μέλος και
συμμορφώνετο με τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στο εδάφιο (3), δεν θα λαμβάνονταν υπόψη με βάση
το άρθρο αυτό.
(6)

Χωρίς

επηρεασμό του άρθρου 12Δ(4),
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όταν (α) οποιαδήποτε αγαθά αποκτώνται από άλλο
κράτος μέλος σε περίπτωση που αντιστοιχεί, σε
σχέση με άλλο κράτος μέλος, στην περίπτωση
που καθορίζεται σε σχέση με τη Δημοκρατία
στο εδάφιο (1)˙ και
(β) το

πρόσωπο

που

αποκτά τα αγαθά είναι

εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου και
θα ήταν ο ενδιάμεσος προμηθευτής

σε

σχέση με αυτή την αντίστοιχη περίπτωση,
η παράδοση αυτών των αγαθών σε αυτό το
πρόσωπο και η παράδοση αυτών των αγαθών από
αυτό το πρόσωπο στο πρόσωπο που θα ήταν ο
πελάτης σε αυτή την αντίστοιχη περίπτωση δεν
λαμβάνονται υπόψη και οι δύο για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου, εκτός για τους σκοπούς των
διατάξεων για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 3Α.
(7)

Αναφορές στο παρόν άρθρο σε πρόσωπο

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος
μέλος δεν περιλαμβάνουν αναφορές σε πρόσωπο
που είναι τέτοιο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
μόνο δυνάμει διατάξεων του νόμου άλλου κράτους
μέλους αντίστοιχων με τις διατάξεις του παρόντος
Νόμου δυνάμει των οποίων πρόσωπο που δεν είναι
εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο
θεωρείται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο αν είναι
υπόχρεο να είναι εγγεγραμμένο.».
Τροποποίηση

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στον τίτλο,
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τίτλου στο

πριν το άρθρο 13, μετά τη λέξη «αγαθών», της φράσης «από τόπο

βασικό νόμο.

εκτός των κρατών μελών».

Τροποποίηση

12. Το

του άρθρου 13

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

13

του

βασικού νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή του εδαφίου (1), και την αντικατάστασή
του με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1)

Τηρουμένων

τέτοιων

εξαιρέσεων

και

προσαρμογών που μπορούν να θεσπιστούν με
Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο και εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις
οποίες προκύπτει αντίθετη πρόθεση, οι διατάξεις της
τελωνειακής

νομοθεσίας

και

των

άλλων

νομοθετημάτων και δευτερογενούς νομοθεσίας που
εκάστοτε ισχύουν γενικά σε σχέση με εισαγωγικούς
δασμούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους
κατανάλωσης

οι

οποίοι

επιβάλλονται

επί

της

εισαγωγής αγαθών στη Δημοκρατία, εφαρμόζονται
στην έκταση που είναι σχετικές σε

σχέση με

οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέο επί της εισαγωγής
αγαθών από τόπο εκτός των κρατών μελών όπως
εφαρμόζονται σε σχέση με οποιονδήποτε τέτοιο
εισαγωγικό δασμό ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο
κατανάλωσης

ή,

ανάλογα

με

την

περίπτωση,

Κοινοτικούς τελωνειακούς δασμούς.».
(β)

με την διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και
αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
(β)

οποιεσδήποτε διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ

τελωνειακής νομοθεσίας που προβλέπουν απαλλαγή ή
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επιστροφή τελωνειακών δασμών ή ειδικών φόρων
κατανάλωσης ή φόρων κατανάλωσης εκτός από τις
απαλλαγές που προβλέπονται στους εκάστοτε σε ισχύ
κανονισμούς

για

τις

φορολογικές

απαλλαγές

ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες και
τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς για φορολογικές
απαλλαγές που χορηγούνται κατά την εισαγωγή
εμπορευμάτων

υπό

μορφή

μικροδεμάτων

μη

εμπορικού χαρακτήρα προελεύσεων τρίτων χωρών·»·
(γ)

με τη διαγραφή του υφιστάμενου εδαφίου (3) και την
αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τα είδη που
διακινούνται με το ταχυδρομείο και υπόκεινται σε
έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων και καθορίζονται με

Κεφ. 303
42 του 1968
7 του 1977
43(Ι) του 1994

Κανονισμούς άρθρο 19 του περί Ταχυδρομείων
Νόμου μπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθμίσει σε
σχέση με το Φ.Π.Α.».

68(Ι) του 1998.
Τροποποίηση

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 13, των ακόλουθων νέων άρθρων 13Α μέχρι 13Ζ:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 13Α
μέχρι 13Ζ.

«Φορολογική

13Α.-(1) Ο Έφορος ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο

αποθήκη

πρόσωπο δύναται, αν το κρίνει κατάλληλο, ύστερα

Φ.Π.Α.

από σχετική αίτηση από ή εκ μέρους οποιουδήποτε
προσώπου, να εγκρίνει οποιοδήποτε εγγεγραμμένο
πρόσωπο ως φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. Τέτοια
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αίτηση

υποβάλλεται

γραπτώς

σε

τέτοιο

τύπο,

συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες και υπόκειται
σε τέτοιους όρους όπως ο Έφορος δύναται να
καθορίσει σε Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Νοείται ότι, ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή
του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη άδειας των
φορολογικών αποθηκών Φ.Π.Α. καθώς και ετήσια
τέλη λειτουργίας τους.
(2) Τηρουμένων εκείνων των όρων και των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου
13ΣΤ,

τέτοιο

πρόσωπο

δικαιούται

να

τηρεί

φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.
(3)

Ο Έφορος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

δύναται κατά την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται
από

πρόσωπο

για

να

καταστεί

φορολογικός

αποθηκευτής Φ.Π.Α. να λάβει υπόψη οποιοδήποτε
θέμα το οποίο θεωρεί σχετικό και δύναται, χωρίς
επηρεασμό της γενικότητας εκείνης της διάταξης να
λάβει υπόψη όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα (α) το ιστορικό συμμόρφωσης του προσώπου και την
ικανότητα

του

να

συμμορφώνεται

με

τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα
Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει αυτού˙
(β) το ιστορικό συμμόρφωσης του προσώπου και την
ικανότητα

του

να

τελωνειακή νομοθεσία˙

συμμορφώνεται

με

την
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(γ) το ιστορικό συμμόρφωσης του προσώπου και την
ικανότητα

του

να

συμμορφώνεται

με

τις

κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις˙
(δ) το ιστορικό συμμόρφωσης του προσώπου και την
ικανότητα

του

να

συμμορφώνεται

με

τις

υποχρεώσεις άλλων κρατών μελών σχετικές με
το

Φ.Π.Α.

και

αποτελέσματος

με

φόρους
τους

ισοδύναμου

ειδικούς

φόρους

κατανάλωσης˙
(ε)

αν ο αιτητής είναι εταιρεία, το ιστορικό
συμμόρφωσης

και

την

ικανότητα

να

συμμορφώνονται με τα θέματα που αναφέρονται
στις διατάξεις των παραγράφων (α) μέχρι (δ) οι
διευθυντές της εταιρείας, συνδεδεμένα με τους
διευθυντές και τους διευθύνοντες συμβούλους
της εταιρείας πρόσωπα. και
(στ)

αν ο αιτητής

είναι φυσικό

πρόσωπο, το

ιστορικό συμμόρφωσης και την ικανότητα να
συμμορφώνεται

με

τα

θέματα

που

αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (δ)
οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία είναι ή
ήταν διευθυντής ή διευθύνων σύμβουλος,
και για τους σκοπούς των παραγράφων (ε) και (στ)
«συνδεδεμένο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον
Τέταρτο

όρο αυτό στην παράγραφο 1(4) του Τέταρτου

Παράρτημα.

Παραρτήματος.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5),
πρόσωπο εγκεκριμένο δυνάμει του εδαφίου (1)
παραμένει φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. μέχρι

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
32
να παύσει να είναι εγγεγραμμένο πρόσωπο ή μέχρι
να

ειδοποιήσει

γραπτώς

τον

Έφορο

ή

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ότι θα παύσει να είναι
φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.
(5)
δύναται

Ο

Έφορος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

αν

το

κρίνει

κατάλληλο από καιρό σε

καιρό(α)

να

επιβάλει

όρους

στον

φορολογικό

αποθηκευτή Φ.Π.Α. επιπρόσθετων εκείνων των
όρων, αν υπάρχουν, οι οποίοι επιβλήθηκαν
δυνάμει του εδαφίου (1) και να τροποποιεί ή
ακυρώνει οποιουσδήποτε όρους που είχαν
προηγουμένως επιβληθεί˙
(β)

να ανακαλεί έγκριση οποιουδήποτε προσώπου
ως φορολογικού αποθηκευτή Φ.Π.Α.˙ και

(γ)

να

ανακαλεί

αποθήκης

την

υπόσταση

Φ.Π.Α.

φορολογικής

από

οποιαδήποτε

υποστατικά ή τόπους.
(6)

Οποιαδήποτε

έγκριση

του

Εφόρου

ή

εξουσιοδοτημένου προσώπου δυνάμει του εδαφίου
(1) και οποιαδήποτε απόσυρση έγκρισης ή άλλη
ενέργεια του Εφόρου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
δυνάμει του εδαφίου (5) γνωστοποιείται από αυτόν
γραπτώς στο φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. και
ισχύει κατά την ημερομηνία της επίδοσης της
γνωστοποίησης

ή

κατά

άλλη

μεταγενέστερη

ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στη
γνωστοποίηση.
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(7) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου
32 σε σχέση με την υποχρέωση καταβολής του
Φ.Π.Α., στα εδάφια (1) και (2) «εγγεγραμμένο
πρόσωπο»

περιλαμβάνει

οποιοδήποτε

νομικό

πρόσωπο το οποίο δυνάμει εκείνου του άρθρου
εκάστοτε θεωρείται ως μέλος συγκροτήματος.
Αγαθά που

13Β.-(1)

τέθηκαν σε

όταν -

φορολογική

Τα εδάφια (3)

και

(4) εφαρμόζονται

αποθήκη
Φ.Π.Α.:
απαλλαγή.

(α)

πραγματοποιείται

απόκτηση

αγαθών από

άλλο κράτος μέλος˙
(β)

αυτά

τα

αγαθά

είναι

δικαιούχα

αγαθά˙
(γ)

είτε
(i)

η απόκτηση λαμβάνει χώρα ενόσω τα
αγαθά

παραμένουν

σε

καθεστώς

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.˙ είτε
(ii)

μετά

την

παράδοση,

απόκτηση
αν

αλλά

υπάρχει,

πριν

την

αυτών

των

αγαθών η οποία ακολουθεί το πρόσωπο
που αποκτά τα αγαθά προβαίνει σε
ενέργειες ώστε αυτά να υπαχθούν σε
καθεστώς

φορολογικής

αποθήκευσης

Φ.Π.Α.˙ και
(δ)

το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά, όχι
αργότερα από το χρόνο της απόκτησης,
ετοιμάζει και τηρεί πιστοποιητικό ότι τα αγαθά
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τίθενται

σε

καθεστώς

φορολογικής

αποθήκευσης, ή, ανάλογα με την περίπτωση,
ότι θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως ώστε οι
διατάξεις

της

παραγράφου

(γ)(ii)

να

πληρούνται, και το πιστοποιητικό είναι σε
τέτοιο τύπο και διατηρείται για τέτοια περίοδο
όπως Κανονισμοί που εκδίδονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να καθορίζουν.
(2)

Τα

εδάφια

εφαρμόζονται

(3)

και

(4)

επίσης όταν -

(α)

πραγματοποιείται παράδοση αγαθών.

(β)

τα εν λόγω αγαθά είναι δικαιούχα αγαθά.

(γ)

είτε (i) αυτή η παράδοση λαμβάνει χώρα ενόσω τα
αγαθά

παραμένουν

σε

καθεστώς

φορολογικής Φ.Π.Α. αποθήκευσης˙ είτε
(ii) μετά από αυτήν την παράδοση αλλά πριν
την παράδοση αν υπάρχει, των εν λόγω
αγαθών που ακολουθεί, το πρόσωπο
προς το οποίο η προηγούμενη παράδοση
πραγματοποιείται προβαίνει σε ενέργειες
ώστε τα αγαθά να υπαχθούν σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.˙
(δ)

σε περίπτωση που εμπίπτει στις διατάξεις της
παραγράφου (γ)(ii), το πρόσωπο προς το
οποίο

πραγματοποιείται

η

παράδοση

παραδίδει στον προμηθευτή, όχι αργότερο
από το χρόνο παράδοσης, πιστοποιητικό σε
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τέτοιο τύπο όπως Κανονισμοί που εκδίδονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να
καθορίζουν ότι θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως
ώστε οι διατάξεις της παραγράφου (γ)(ii) να
πληρούνται˙ και
(ε)

η

παράδοση

δεν

είναι

πράξη

λιανικού εμπορίου.
(3) Η εν λόγω απόκτηση ή παράδοση θεωρείται
για

τους

σκοπούς

πραγματοποιείται

του

εκτός

παρόντος
της

Νόμου

ότι

Δημοκρατίας

αν

οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράδοση εκείνων των
αγαθών

πραγματοποιείται

παραμένουν

σε

ενόσω

καθεστώς

τα

αγαθά

φορολογικής

αποθήκευσης.
(4) Όταν το εδάφιο (3) δεν εφαρμόζεται και η εν
λόγω απόκτηση ή παράδοση, για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη
Δημοκρατία, αυτή η απόκτηση ή παράδοση θεωρείται
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι λαμβάνει
χώρα όταν τα αγαθά μεταφέρονται από το καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.
(5) Όταν (α)

το εδάφιο (4) εφαρμόζεται σε απόκτηση
ή παράδοση˙

(β)

η απόκτηση ή παράδοση είναι φορολογητέα
και δεν υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή˙ και

(γ)

το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ή ο
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προμηθευτής δεν είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο

αλλά

θα

ήταν τέτοιο αν δεν

εφαρμόζονταν οι διατάξεις της παραγράφου
1(7) του Μέρους Ι, παραγράφου 1(7) του
Πρώτο

Μέρους ΙΙ και παραγράφου 1(6) του Μέρους ΙΙΙ

Παράρτημα.

του Πρώτου Παραρτήματος, ή οποιεσδήποτε
από αυτές τις διατάξεις,
ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί αυτής της απόκτησης
ή παράδοσης ανεξάρτητα από το ότι το
πρόσωπο

που

αποκτά

τα

αγαθά

ή

ο

προμηθευτής δεν είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο.
(6) Στο
σημαίνει
Ενδέκατο

(α)

Παράρτημα.

παρόν

άρθρο

«δικαιούχα αγαθά»

αγαθά-

περιγραφής

που

εμπίπτει

στο

Ενδέκατο

Παράρτημα∙
(β)

επί των οποίων οποιοιδήποτε εισαγωγικοί
δασμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 4(10) του
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, είτε έχουν
καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή τους
δυνάμει του άρθρου 224 του εν λόγω Κώδικα ή
Κανονισμών

που

εκδίδονται

δυνάμει

της

τελωνειακής νομοθεσίας.
(γ)

στην περίπτωση αγαθών που εισάγονται από
τόπο εκτός των κρατών μελών, επί των
οποίων

οποιοσδήποτε

επιβλητέος

Φ.Π.Α.

δυνάμει του άρθρου 5(1)(γ) του παρόντος
Νόμου είτε έχει καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί
η καταβολή του σύμφωνα με τις κοινοτικές
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τελωνειακές διατάξεις∙ και
(δ)

στην περίπτωση αγαθών που υπόκεινται σε
ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί των οποίων
εκείνος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε έχει
καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή του
δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου
Καταναλώσεως Νόμου.
(7)

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,

ανεξάρτητα

από

το

εδάφιο

(4),

απόκτηση

ή

παράδοση θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά τον
ουσιώδη χρόνο της απόκτησης ή παράδοσης.
(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα
Ενδέκατο
Παράρτημα.

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας να τροποποιεί το Ενδέκατο Παράρτημα
προσθέτοντας

ή

διαγράφοντας

από

αυτό

οποιαδήποτε αγαθά ή τροποποιώντας οποιαδήποτε
περιγραφή τους.
Φορολογικές

13Γ.-(1) Παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο μηδενικό

αποθήκες

συντελεστή όταν -

Φ.Π.Α:
υπηρεσίες.

(α)

υποκείμενο το φόρο πρόσωπο πραγματοποιεί
παροχή καθορισμένων υπηρεσιών∙

(β)

αυτές οι υπηρεσίες εξ ολοκλήρου εκτελούνται
επί αγαθών ή σε σχέση με αγαθά ενόσω τα εν
λόγω

αγαθά

παραμένουν

σε

καθεστώς

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.
(γ)

εκτός όταν οι υπηρεσίες είναι παροχή από το
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φορολογικό

αποθηκευτή

Φ.Π.Α.

για

φορολογική αποθήκευση Φ.Π.Α. των αγαθών,
το πρόσωπο προς το οποίο παρέχονται οι
υπηρεσίες,

παραδίδει

πιστοποιητικό,

σε

στον

τέτοιο

προμηθευτή
τύπο

όπως

Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο δύνανται να καθορίζουν, ότι οι
υπηρεσίες εκτελούνται τοιουτοτρόπως∙
(δ)

η παροχή υπηρεσιών θα ήταν, εκτός από το
παρόν άρθρο, φορολογητέα και όχι υποκείμενη
στο μηδενικό συντελεστή∙και

(ε)

ο προμηθευτής εκδίδει προς το πρόσωπο
προς

το

οποίο

παρέχεται

η

υπηρεσία,

τιμολόγιο τέτοιας περιγραφής όπως δύναται να
καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται
από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Αν η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο
μηδενικό συντελεστή δυνάμει του εδαφίου (1) (που
στο εξής να αναφέρεται ως «η μηδενικού συντελεστή
παροχή

υπηρεσιών»)

τότε,

εκτός

εάν

υπάρχει

παράδοση των εν λόγω αγαθών για την οποία ο
ουσιώδης χρόνος είναι (α)

ενόσω τα αγαθά παραμένουν σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.. και

(β)

μετά τον ουσιώδη χρόνο για τη μηδενικού
συντελεστή παροχή υπηρεσιών,

εφαρμόζεται το εδάφιο (3).
(3) Όταν το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται -
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(α)

η πανομοιότυπη παροχή υπηρεσιών με την
μηδενικού

συντελεστή

παροχή

υπηρεσιών

θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος
Νόμου ότι παρέχεται, κατά το χρόνο που τα
αγαθά

μετακινούνται

φορολογικής
ενωρίτερα,

από

αποθήκευσης
κατά

το

το

καθεστώς

Φ.Π.Α.

χρόνο

που

ή

αν

γίνεται

απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης
ή

ειδικός

φόρος

κατανάλωσης

για

τους

σκοπούς της επιχείρησης του προσώπου προς
το πρόσωπο προς το οποίο έχει πράγματι
παρασχεθεί η μηδενικού συντελεστή παροχή
υπηρεσιών και έχουν παρασχεθεί από αυτό το
πρόσωπο μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση
της επιχείρησης του,
(β)

αυτή η παροχή έχει την ίδια αξία όπως η
μηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών∙

(γ)

αυτή η παροχή είναι φορολογητέα και όχι
υποκείμενη στο μηδενικό συντελεστή παροχή∙
και

(δ)

ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί αυτής της παροχής
ακόμη και αν το πρόσωπο το οποίο θεωρείται
ότι την πραγματοποιεί δεν είναι υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο.
(4) Στο

παρόν

άρθρο

«καθορισμένες

υπηρεσίες» σημαίνει (α)

υπηρεσίες

του

φορολογικού

αποθηκευτή

φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. για την φύλαξη
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των

εν

λόγω

αγαθών

σε

καθεστώς

αποθήκευσης ή φορολογικής αποθήκευσης
Φ.Π.Α.∙
(β)

σε σχέση με αγαθά που υπάγονται σε
καθεστώς

φορολογικής

αποθήκευσης,

υπηρεσίες που εκτελούν επί των αγαθών
οποιαδήποτε φυσική λειτουργία, άλλης από
οποιασδήποτε
Κανονισμών

που
που

απαγορεύεται
εκδίδονται

δυνάμει

δυνάμει

του

άρθρου 13ΣΤ, όπως, και χωρίς επηρεασμό της
γενικότητας

των

ακόλουθων

λειτουργίες

λέξεων,

συντήρησης

και

επανασυσκευασίας.
Μετακίνηση

13Δ.-(1)

από

οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία εφαρμόζεται

αποθήκευση:
Απόδοση
λογαριασμού.

Το

παρόν

άρθρο

εφαρμόζεται

σε

το άρθρο 13Β(4) ή 13Γ(3) δηλαδή συναλλαγή που
θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά τη μετακίνηση ή το
χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος
κατανάλωσης ή ειδικός φόρος κατανάλωσης και
οποιαδήποτε απόκτηση για την οποία το άρθρο
13Β(5) εφαρμόζεται δηλαδή απόκτηση που θεωρείται
ότι λαμβάνει χώρα κατά τη μετακίνηση όταν το
πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά δεν είναι υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο.
(2)

Τηρουμένων οποιωνδήποτε Κανονισμών

δυνάμει του εδαφίου (3), οποιοσδήποτε καταβλητέος
Φ.Π.Α.

επί

της

συναλλαγής

ή

απόκτησης

καταβάλλεται(α)

κατά το χρόνο που η συναλλαγή ή απόκτηση
θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα δυνάμει του εν
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λόγω άρθρου∙ και
(β)

από το πρόσωπο από το οποίο τα αγαθά
μετακινούνται ή, ανάλογα με την περίπτωση,
μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το
πρόσωπο που είναι υπόχρεο να καταβάλει
αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό

Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να καταβάλει το
Φ.Π.Α. που υποχρεούται να καταβάλει δυνάμει του
εδαφίου (2) πιο πάνω σε χρόνο μεταγενέστερο από
εκείνο που προβλέπουν διαφορετικές διατάξεις για
διαφορετικές περιγραφές υποκειμένων στο φόρο
προσώπων και για διαφορετικές περιγραφές αγαθών
και υπηρεσιών.
Ελλείμματα σε

13Ε.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν αγαθά

αγαθά που

έχουν

τέθηκαν σε
φορολογική

υπαχθεί

σε

καθεστώς

φορολογικής

αποθήκευσης Φ.Π.Α. και, πριν να μετακινηθούν

αποθήκη

νόμιμα

από φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.,

έχει

Φ.Π.Α.

διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν απολεσθεί ή είναι
ελλειμματικά.
(2) Σε οποιανδήποτε περίπτωση που το παρόν
άρθρο εφαρμόζεται, εκτός εάν ικανοποιηθεί ο Έφορος
ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ότι η απουσία ή το
έλλειμμα σε αυτά τα αγαθά δύναται να αποδοθεί σε
φυσική απώλεια ή φθορά ή άλλη αποδεκτή αιτία, ο
Έφορος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δύναται να
απαιτήσει όπως ο φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.
καταβάλει άμεσα σε σχέση με τα απολεσθέντα αγαθά
ή με το όλο ή το μέρος του ελλείμματος, όπως κρίνει
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αυτός σκόπιμο, το Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο.
(3)

Στο εδάφιο (2), «Φ.Π.Α. που θα ήταν

επιβλητέο» σημαίνει Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο
επί της παράδοσης των απολεσθέντων αγαθών, ή
του ποσού των αγαθών κατά το οποίο τα αγαθά είναι
ελλειμματικά, κατά το χρόνο αμέσως πριν να είχε
προκύψει η απουσία ή το έλλειμμα να είχε συμβεί, αν
η αξία εκείνης της παράδοσης ήταν η αξία της στην
ελεύθερη αγορά αλλά όταν αυτός ο χρόνος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί σε ικανοποίηση του Εφόρου
ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου, αυτό το Φ.Π.Α.
θα είναι το μεγαλύτερο από τα ποσά του Φ.Π.Α. που
θα ήταν επιβλητέα επί της παράδοσης των εν λόγω
αγαθών (α)

αν η αξία αυτής της παράδοσης ήταν η
υψηλότερη αξία στην ελεύθερη αγορά κατά τη
διάρκεια της περιόδου (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «η σχετική περίοδος») που
αρχίζει όταν τα αγαθά τέθηκαν σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και λήγει
όταν η απουσία ή το έλλειμμα περιήλθε σε
γνώση του Εφόρου ή του εξουσιοδοτημένου
προσώπου∙ ή

(β)

αν ο συντελεστής του επιβλητέου Φ.Π.Α. επί
της παράδοσης ήταν ο υψηλότερος επιβλητέος
συντελεστής
αγαθών

επί

κατά

της

την

παράδοσης

διάρκεια

της

τέτοιων
σχετικής

περιόδου και η αξία αυτής της παράδοσης
ήταν η υψηλότερη αξία στην ελεύθερη αγορά
ενώσο αυτός ο συντελεστής επικρατούσε.
(4)

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή χωρίς
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επηρεασμό οποιασδήποτε κύρωσης που προκύπτει
δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο.

Άρθρο 13Α

13ΣΤ.-(1) Στα άρθρα 13Α μέχρι 13Ε και στο παρόν

μέχρι 13Ε:

άρθρο -

Συμπληρωματικό.

«δικαιούχα αγαθά» έχει την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό από το άρθρο 13Β(6) ∙
«φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.» σημαίνει τόπο που
εγκρίνεται από τον Έφορο δυνάμει του άρθρου
13Α(3) και από τον οποίο τέτοια υπόσταση δεν έχει
αποσυρθεί∙
«φορολογικός

αποθηκευτής

Φ.Π.Α.»

σημαίνει

πρόσωπο εγκεκριμένο δυνάμει του άρθρου 13Α(1) ∙
«ουσιώδης χρόνος» (α)

σε σχέση με οποιανδήποτε απόκτηση ή
παράδοση ο χρόνος της οποίας καθορίζεται
σύμφωνα με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου
9(14) ή 12Γ(3), σημαίνει τέτοιο χρόνο που
δύναται να καθορίζεται για το σκοπό του
παρόντος

άρθρου

δυνάμει

εκείνων

των

Κανονισμών∙
(β)

σε σχέση με οποιανδήποτε άλλη απόκτηση,
σημαίνει ο χρόνος άφιξης των αγαθών στον
προορισμό για τον οποίο αναχώρησαν από το εν
λόγω κράτος μέλος∙
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(γ) σε σχέση με οποιανδήποτε άλλη παράδοση
αγαθών, σημαίνει ο χρόνος κατά τον οποίο η
παράδοση θα θεωρείτο ότι ελάμβανε χώρα
σύμφωνα με το άρθρο 9(2) αν δεν λαμβανόταν
υπόψη το εδάφιο (2)(γ) του ίδιου άρθρου∙ και
(δ) σε σχέση με οποιανδήποτε άλλη παροχή
υπηρεσιών, σημαίνει ο χρόνος κατά τον οποίο οι
υπηρεσίες εκτελούνται∙
(2) Οποιαδήποτε αναφορά στα άρθρα 13Α μέχρι
13Ε ή στο παρόν άρθρο σε αγαθά που υπάγονται σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. είναι,
τηρουμένων

οποιωνδήποτε

Κανονισμών

που

εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (8)(ε), αναφορά σε
δικαιούχα αγαθά που φυλάγονται σε φορολογική
αποθήκη Φ.Π.Α. ή μεταφέρονται μεταξύ φορολογικών
αποθηκών Φ.Π.Α. σύμφωνα με τέτοιους Κανονισμούς
και οποιαδήποτε αναφορά στη μετακίνηση αγαθών
από καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.
ερμηνεύεται ανάλογα.
(3)

Τηρουμένου του εδαφίου (2), οποιαδήποτε

αναφορά στα άρθρα 13Γ και 13Δ σε αγαθά που
υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης
Φ.Π.Α. είναι αναφορά σε αγαθά που φυλάττονται σε
φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. ή μεταφέρονται μεταξύ
φορολογικών αποθηκών Φ.Π.Α., είτε το ίδιο είτε σε
διαφορετικά κράτη μέλη, χωρίς την καταβολή σε
κράτος μέλος οποιουδήποτε ποσού Φ.Π.Α. και
αναφορές σε μετακίνηση αγαθών από καθεστώς
φορολογικής
ανάλογα.

αποθήκευσης

Φ.Π.Α.

ερμηνεύεται
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(4)

Όταν ως αποτέλεσμα λειτουργίας επί

δικαιούχων αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. αλλάζει η φύση
τους αλλά τα αγαθά που είναι αποτέλεσμα της εν
λόγω λειτουργίας είναι επίσης δικαιούχα αγαθά, οι
διατάξεις των άρθρων 13Β μέχρι 13Ε

και του

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ως εάν τα αγαθά
που είναι αποτέλεσμα της εν λόγω λειτουργίας ήταν
τα αρχικά αγαθά.
(5)

Όταν ως αποτέλεσμα

λειτουργίας επί

δικαιούχων αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. αυτά παύουν να
είναι δικαιούχα αγαθά κατά την παύση αυτών να είναι
τέτοια, τα άρθρα 13Β μέχρι 13Ε εφαρμόζονται ως εάν
να είχαν κατά τον χρόνο εκείνο μετακινηθεί από το
καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και για
εκείνο το σκοπό ο ιδιοκτήτης των αγαθών θεωρείται
ως εάν να ήταν το πρόσωπο που μετακίνησε αυτά.
(6) Όταν (α)

οποιοδήποτε

πρόσωπο

παύει

να

είναι

φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.∙ ή
(β)

οποιαδήποτε υποστατικά παύουν να έχουν
υπόσταση φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α.,

τα άρθρα 13Β μέχρι 13Ε και το παρόν άρθρο
εφαρμόζονται ως εάν τα αγαθά για τα οποία είναι ο
φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α., ή τα αγαθά στην
φορολογική

αποθήκη

Φ.Π.Α.,

ανάλογα

με

την

περίπτωση, είχαν κατά το χρόνο εκείνο μεταφερθεί
από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.
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και για εκείνο το σκοπό ο ιδιοκτήτης των αγαθών
θεωρείται ως εάν να ήταν το πρόσωπο που
μετακίνησε τα αγαθά αυτά.
(7) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο δύνανται να καλύπτουν την εναποθέτηση,
τήρηση, ασφάλεια και επεξεργασία αγαθών σε
φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., και τη μετακίνηση
αγαθών από φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α..
(8) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου
(7), Κανονισμοί δύνανται, να περιλαμβάνουν διατάξεις
(α)

σε σχέση με (i) αγαθά τα οποία υπάγονται, έχουν υπαχθεί
ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.
(ii)

άλλα αγαθά τα οποία τηρούνται, έχουν
τηρηθεί ή πρόκειται να τηρηθούν σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης
Φ.Π.Α.∙

(iii)

υποστατικά

ή τόπους φορολογικής

αποθήκης Φ.Π.Α.∙ και
(iv)

φορολογικούς

αποθηκευτές Φ.Π.Α.

και τις επιχειρήσεις τους,
για

την

τήρηση,

διατήρηση

και

προσαγωγή αρχείων και την υποβολή
δηλώσεων και παροχή πληροφοριών από
φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. και
από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα∙
(β) να απαιτούν αγαθά εναποθετημένα σε φορολογική
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αποθήκη

Φ.Π.Α.

να

προσάγονται

ή

να

καθίστανται διαθέσιμα για επιθεώρηση από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όταν αυτό το
απαιτήσει∙
(γ)

να απαγορεύουν την εκτέλεση επί αγαθών
φορολογικής

αποθήκης

Φ.Π.Α.

τέτοιων

λειτουργιών όπως δύνανται να καθορίζουν οι
Κανονισμοί∙
(δ)

να ρυθμίζουν τη μεταφορά των αγαθών από
μια φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. σε άλλη.

(ε)

αναφορικά με αγαθά τα οποία, αν και τηρούνται
σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., δεν είναι
δικαιούχα αγαθά ή δεν προορίζονται από το
σχετικό πρόσωπο να είναι αγαθά σε σχέση με
τα οποία απολαμβάνονται απαλλαγές δυνάμει
των άρθρων 13Α μέχρι 13Ε και του παρόντος
άρθρου∙

(στ) να απαγορεύουν το φορολογικό αποθηκευτή
Φ.Π.Α. από το να επιτρέπει όπως αγαθά να
μετακινούνται από το καθεστώς φορολογικής
αποθήκευσης

Φ.Π.Α.

χωρίς

καταβολή

οποιουδήποτε καταβλητέου Φ.Π.Α. δυνάμει του
άρθρου 13Δ κατά ή με αναφορά σε εκείνη τη
μετακίνηση και, σε περίπτωση παράβασης
αυτής της απαγόρευσης επιτρέπει ο Έφορος ή
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να μεταφερθούν
τοιουτοτρόπως καθιστώντας από κοινού και
κεχωρισμένως τόσο το φορολογικό αποθηκευτή
Φ.Π.Α. όσο και το πρόσωπο που μετακινεί τα
αγαθά, υπεύθυνα για την καταβολή του Φ.Π.Α.,

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
48

και

αυτοί

μπορεί

να

περιέχουν

τέτοιες

παρεμπίπτουσες ή συμπληρωματικές διατάξεις
όπως το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο
ή σκόπιμο.
(9)

Κανονισμοί

δύνανται

να

προβλέπουν

διαφορετική διάταξη για διαφορετικές περιπτώσεις,
περιλαμβανομένης

διάταξης

για

διαφορετικούς

φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. ή διαφορετικές
περιγραφές φορολογικών αποθηκευτών Φ.Π.Α., για
φορολογικές

αποθήκες

Φ.Π.Α.

διαφορετικών

περιγραφών ή για αγαθά διαφορετικών κατηγοριών ή
περιγραφών ή της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής σε
διαφορετικές περιστάσεις.».
Τροποποίηση

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή στον τίτλο πριν

τίτλου στο

το άρθρο 14, της φράσης «παράδοσης αγαθών ή παροχής

βασικό νόμο.

υπηρεσιών».

Τροποποίηση

15. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή

του άρθρου 14

των λέξεων «Τέταρτο Παράρτημα» (τέταρτη γραμμή) και την

του βασικού
νόμου.

αντικατάστασή τους με τη φράση «Μέρος Ι του Τέταρτου
Παραρτήματος».

Τροποποίηση

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 14, του ακόλουθου νέου άρθρου 14Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 14Α.

«Αξία

14Α.-(1) Τηρουμένου του άρθρου 13Γ και για τους

αποκτήσεων

σκοπούς του παρόντος Νόμου, η αξία οποιασδήποτε

από άλλα

απόκτησης

αγαθών

από

άλλο

κράτος

μέλος
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κράτη μέλη.

λαμβάνεται ότι είναι η αξία της πράξης με την
εκτέλεση της οποίας αποκτώνται αυτά.
(1Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η
αξία αγαθών που αποκτούνται από άλλο κράτος
μέλος λαμβάνεται ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α)

φόρους κατανάλωσης, ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, εισαγωγικούς δασμούς
που

επιβάλλονται

είτε

εκτός

της

Δημοκρατίας, είτε λόγω της απόκτησης
στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, εκτός
του Φ.Π.Α.∙ και
(β)

όλα τα παρεπόμενα

έξοδα, όπως

προμήθεια, συσκευασία, μεταφορά και
ασφάλιση με τα οποία επιβαρύνει ο
προμηθευτής

τον

αγοραστή

ή

τον

λήπτη, μέχρι τον πρώτο προορισμό των
αγαθών στη Δημοκρατία∙ και
για

τους

σκοπούς

του

παρόντος

εδαφίου,

«πρώτος προορισμός» σημαίνει τον τόπο της
πρώτης

εκφόρτωσης

των

αγαθών

στη

Δημοκρατία.
(2)

Όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος

μέλος όχι σε εκτέλεση φορολογητέας συναλλαγής, η
αξία της πράξης σε εκτέλεση της οποίας αυτά
αποκτώνται, καθορίζεται για σκοπούς του εδαφίου (1)
σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το Μέρος ΙΙ του
Τέταρτο

Τέταρτου Παραρτήματος, και για τους σκοπούς

Παράρτημα.

αυτούς-
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(α)

τα

εδάφια

(3)

μέχρι

(5)

ισχύουν

τηρουμένων εκείνων των διατάξεων του
Τέταρτου Παραρτήματος∙ και

Τέταρτο
Παράρτημα.

(β)

Τέταρτο

το άρθρο 14 και το Μέρος Ι του Τέταρτου

Παράρτημα.

Παραρτήματος

δεν

εφαρμόζονται

σε

σχέση με την πράξη.
(3)

Αν

η

πράξη

πραγματοποιείται

έναντι

χρηματικής αντιπαροχής, η αξία της λαμβάνεται ότι
είναι τόσο ποσό όσο είναι ίσο προς την αντιπαροχή.
(4)

Αν

η

πράξη

πραγματοποιείται

έναντι

αντιπαροχής μη χρηματικής ή μη εξ ολοκλήρου
χρηματικής, η αξία της λαμβάνεται ότι είναι τόσο
χρηματικό ποσό όσο είναι ίσο προς την αντιπαροχή.
(5) Όταν μια πράξη σε εκτέλεση της οποίας αγαθά
αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος δεν είναι το μόνο
πράγμα με το οποίο σχετίζεται μια χρηματική
αντιπαροχή, η πράξη θεωρείται ότι πραγματοποιείται
έναντι τόσου μέρους της αντιπαροχής, όσο κανονικά
αποδίδεται σε αυτή.».

Τροποποίηση

17.

του άρθρου 15

ακολούθως:

του βασικού

Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως του

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή
τους με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών»
και τη διαγραφή της φράσης «για τους τελωνειακούς
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δασμούς (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους
με τη φράση «στην περίπτωση των εισαγωγικών
δασμών».

(β)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή
τους με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών».

(γ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2),
στο εδάφιο 2(α), μετά τη λέξη «φόρους,» (πρώτη
γραμμή) της φράσης «ειδικούς φόρους κατανάλωσης,
φόρους κατανάλωσης και εισαγωγικούς δασμούς».

(δ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), της
φράσης «μέχρι το λιμάνι ή τον τόπο της εισαγωγής»
(δεύτερη γραμμή) και αντικατάστασης της με τη φράση
«μέχρι

τον

πρώτο

προορισμό

των

αγαθών

στη

Δημοκρατία»∙ και
(ε)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά την
παράγραφο (β), της ακόλουθης παραγράφου (γ):
«(γ) αν κατά το χρόνο της εισαγωγής των αγαθών από
τόπο εκτός

των κρατών μελών ο περαιτέρω

προορισμός των αγαθών είναι γνωστός, και ο εν
λόγω

προορισμός

είναι

στο

εσωτερικό

της

Δημοκρατίας ή άλλο κράτος μέλος, όλα τα
παρεπόμενα

έξοδα

στην

αποτέλεσμα της μεταφοράς

έκταση
των

που

είναι

αγαθών προς

εκείνον τον άλλο προορισμό∙
και στο παρόν εδάφιο «πρώτος προορισμός των
αγαθών» σημαίνει τον τόπο που αναφέρεται στο
έγγραφο

αποστολής

εμπορευμάτων

ή
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οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σύμφωνα με το
οποίο τα αγαθά εισάγονται στο εσωτερικό της
Δημοκρατίας, ή εν απουσία τέτοιου εγγράφου,
σημαίνει τον τόπο της πρώτης εκφόρτωσης των
αγαθών στη Δημοκρατία.»

Τροποποίηση

18. Το άρθρο 16 τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης που

του άρθρου 16

ξεκινά με τη λέξη «καταθέτες» και τελειώνει με τη λέξη «λειτουργό»

του βασικού
νόμου.

(πέμπτη και έκτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη φράση
«υποβάλλει τη σχετική διασάφηση στο τελωνείο.».

Τροποποίηση

19. Το

του άρθρου 17

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

17

του

βασικού

νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (αΑ):
«(αΑ) επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος
μέλος, με αναφορά στην αξία της απόκτησης όπως
καθορίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου∙ και»·

(β)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση
τους με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών.

Τροποποίηση

20.

του άρθρου 18

προσθήκη στο εδάφιο (1)(β), αμέσως μετά τη λέξη «αντίστοιχης»

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

των λέξεων «απόκτησης ή».

Τροποποίηση

21.

του άρθρου 19

ακολούθως:

του βασικού

Το

άρθρο

19

του

βασικού

νόμου.

(α)

Το εδάφιο (1) τροποποιείται-

νόμου

τροποποιείται

ως
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(i)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της λέξης
«και» (δεύτερη γραμμή) ∙

(ii)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) των
λέξεων «στη Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή) με
τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών»∙

(iii)

με τον αναγραμματισμό του εδαφίου (β) σε (γ)
και∙

(iv)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο
(α), της ακόλουθης νέας παραγράφου (β):
«(β) το Φ.Π.Α. επί της απόκτησης από αυτό
οποιωνδήποτε αγαθών από άλλο κράτος
μέλος∙ και».

(β)

Το εδάφιο (2) τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας
στο τέλος της πρότασης και την προσθήκη της φράσης
«η επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος μέλος
από το εν λόγω πρόσωπο, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
που υπολογίζεται επίσης ως φόρος εισροών δυνάμει του
εδαφίου (1)(β)».

(γ)

Το εδάφιο (3) τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης
«ή αγαθά εισάγονται από εταιρεία στη Δημοκρατία»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) και αντικατάσταση της με τη
φράση «αγαθά αποκτώνται από εταιρεία από άλλο
κράτος μέλος ή αγαθά εισάγονται από εταιρεία από τόπο
εκτός των κρατών μελών».

(δ)

Το εδάφιο (5) τροποποιείται (i)

με τη διαγραφή της φράσης «ή αγαθά που
εισάγονται στη Δημοκρατία από υποκείμενο στο
φόρο

πρόσωπο»

(δεύτερη

γραμμή)

και
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αντικατάσταση της με τη φράση «, αγαθά που
αποκτώνται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
από άλλο κράτος μέλος ή αγαθά που εισάγονται από
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο από τόπο εκτός των
κρατών μελών»·
(ii) με

την

προσθήκη,

«συναλλαγών»

(έκτη

αμέσως

μετά

γραμμή)

τη

της

λέξη
λέξης

«,αποκτήσεων».
(ε)

Το εδάφιο (6) τροποποιείται (i) με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της φράσης «και
ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος από
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο επί της εισαγωγής
αγαθών στη Δημοκρατία» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη
γραμμή) και αντικατάστασης της με τη φράση «, ο
Φ.Π.Α. επί της απόκτησης αγαθών από υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο από άλλο κράτος μέλος και ο
Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή που είναι καταβλητέος
από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο επί της
εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών
μελών».
(ii) με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) της φράσης «ή
που καταβλήθηκε από αυτό επί της εισαγωγής
αγαθών στη Δημοκρατία» (τέταρτη και πέμπτη
γραμμή) και αντικατάστασης με τη φράση «ή επί της
απόκτησης αγαθών από αυτό από άλλο κράτος
μέλος ή που καταβλήθηκε από αυτό επί της
εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών
μελών».
(iii) με την προσθήκη στην παράγραφο (β), μετά τη λέξη
«συναλλαγής» (έκτη γραμμή) της φράσης «, της
απόκτησης».
(iv)

με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αμέσως μετά
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τις λέξεις «της παράδοσης» (τέταρτη γραμμή) της
λέξης «, απόκτησης».

Τροποποίηση

22. Το

του άρθρου 20

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

20

του

βασικού νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη λέξη
«πραγματοποιεί» (δεύτερη γραμμή), και πριν το κόμμα,
της φράσης «και σε σχέση με απόκτηση από το εν λόγω
πρόσωπο οποιωνδήποτε αγαθών από άλλα κράτη
μέλη,».

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (7) αμέσως (i)

μετά τη λέξη «συναλλαγές» (δεύτερη γραμμή), της
λέξης «,αποκτήσεις».

(ii)

μετά τη φράση «των υπηρεσιών που παρέχονται»
(έκτη γραμμή), της φράσης «, των αγαθών που
αποκτώνται».

(iii)

μετά τη φράση «από το οποίο παραδίδονται ή
παρέχονται»

(έβδομη

γραμμή)

της

λέξης

«,αποκτώνται».
(iv) μετά τη φράση «για τους οποίους παραδίδονται ή
παρέχονται» (όγδοη και έννατη γραμμή), της λέξης
«, αποκτώνται».
(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (7) της τελείας στο τέλος της
πρότασης και την προσθήκη της φράσης, « και τέτοιοι
Κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν για συνεπακόλουθη
απαλλαγή από το φόρο εκροών.».

Τροποποίηση

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 20, του ακόλουθου νέου άρθρου 20Α:

νόμου με την
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προσθήκη του
νέου άρθρου
20Α.
«Φ.Π.Α. επί

20Α. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων

αγαθών που

του παρόντος νόμου, ο Φ.Π.Α. επί οποιωνδήποτε

υπόκεινται σε

αγαθών

ειδικό φόρο

που

επιβαρύνονται

με

ειδικό

φόρο

κατανάλωσης ή

κατανάλωσης ή καινούργιων μεταφορικών μέσων

καινούργιων

που

μεταφορικών

επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν ειδικός

μέσων.

φόρος

επιβαρύνονται
κατανάλωσης

με
ή

φόρο

κατανάλωσης,

φόρος

κατανάλωσης

αντίστοιχα:
Νοείται ότι, σε περίπτωση απόκτησης, η πιο
πάνω διάταξη εφαρμόζεται εφόσον η απόκτηση των
αγαθών πραγματοποιείται από υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο.».
Τροποποίηση

24.

του άρθρου 21

ακολούθως:

του βασικού

Το

άρθρο

21

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

ως

νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αμέσως μετά τη λέξη
«συναλλαγών» (τέταρτη γραμμή), της λέξης «,αποκτήσεων».

(β)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) των
λέξεων «της Δημοκρατίας (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και
αντικατάστασή τους αντίστοιχα με τις λέξεις «των κρατών
μελών».

(γ)

με την

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του

εδαφίου (2), της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ) συναλλαγές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1
και

υποπαραγράφους

(α)

μέχρι

(ε)

της
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Έβδομο

παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδομου

Παράρτημα.

Παραρτήματος

εφόσον

ο

λήπτης

είναι

εγκατεστημένος εκτός των κρατών μελών ή οι
υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που
εξάγονται σε χώρα εκτός των κρατών μελών.».
(δ) με

την

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του

εδαφίου (2), της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ) συναλλαγές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1
και

υποπαραγράφους

(α)

μέχρι

(ε)

της

Έβδομο

παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδομου

Παράρτημα.

Παραρτήματος

εφόσον

ο

λήπτης

είναι

εγκατεστημένος εκτός της Δημοκρατίας ή οι
υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που
εξάγονται σε χώρα εκτός των κρατών μελών.».
Τροποποίηση

25.

του άρθρου 22

διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «στη Δημοκρατία» (πρώτη και

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

δεύτερη γραμμή) και αντικατάστασή τους με τη φράση «από τόπο
εκτός των κρατών μελών».

Τροποποίηση

26.

του άρθρου 25

ακολούθως:

του βασικού

Το

άρθρο

25

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

ως

νόμου.

(α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) της φράσης «εισάγονται στη
Δημοκρατία, δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της εισαγωγής
τους» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή της
με τη φράση «αποκτώνται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος
μέλος ή εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών μελών, δεν
επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της απόκτησης ή εισαγωγής τους».
(β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (6)(α) της φράσης «της
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Δημοκρατίας» και αντικατάσταση τους με τη φράση «των
κρατών μελών».
(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο 6(β), αμέσως μετά τη λέξη
«αεροπλάνο», της φράσης «με τόπο προορισμού εκτός των
κρατών μελών».
(δ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (8)(α) των λέξεων «Δημοκρατίας∙
και» την αντικατάσταση τους με το ακόλουθο κείμενο: «των
κρατών μελών ή ότι η εν λόγω παράδοση συνεπάγεται (i)

τη μεταφορά των αγαθών από τη Δημοκρατία∙ και

(ii) την απόκτηση των αγαθών σε άλλο κράτος μέλος από
πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του
Φ.Π.Α. επί της απόκτησης σύμφωνα με τις αντίστοιχες
με το άρθρο 12Α διατάξεις του νόμου εκείνου του
κράτους μέλους∙και».
(ε) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) του ακόλουθου
νέου εδαφίου 8Α:
«(8Α) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την επιβολή
μηδενικού

συντελεστή

σε

παραδόσεις

αγαθών

ή

ορισμένων αγαθών όπως δύναται να καθορίζονται στους
Κανονισμούς σε περιπτώσεις όπου (α) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η εν λόγω παράδοση
συνεπάγεται (i) τη μετακίνηση των αγαθών από καθεστώς
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. που εμπίπτει
στην έννοια του άρθρου 13ΣΤ(2) και
(ii) την τοποθέτηση τους σε καθεστώς αποθήκευσης
σε άλλο κράτος μέλος, ή σε τέτοιο κράτος μέλος
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ή κράτη μέλη όπως δύναται να καθορίζεται, όταν
εκείνο το καθεστώς έχει δημιουργηθεί δυνάμει
αντίστοιχων με τα άρθρα 13Α και 13Β διατάξεων
του νόμου εκείνου του κράτους μέλους∙και.
(β) ικανοποιούνται τέτοιοι άλλοι όροι, αν υπάρχουν όπως
δύναται να καθορίζονται στους Κανονισμούς ή να
επιβάλλονται από τον Έφορο.».

(στ)

το εδάφιο (10) τροποποιείται (i)

με την προσθήκη στο εδάφιο 10, αμέσως μετά τον
αριθμό «(8)» (τρίτη γραμμή) του αριθμού «, (8Α)».

(ii) με την προσθήκη στην παράγραφο (α), μετά τη λέξη
«φορτωθούν» και πριν την άνω τελεία (τρίτη
γραμμή), της φράσης «ή με άλλο τρόπο είχαν
μεταφερθεί ή επρόκειτο να μεταφερθούν από τη
Δημοκρατία.».
(iii) με την

προσθήκη

στην

παράγραφο

(β),

αμέσως μετά τον αριθμό «(8)» (δεύτερη γραμμή),
του αριθμού «, 8Α».
Τροποποίηση

27.

πλαγιότιτλου του

τροποποιείται με την προσθήκη πριν την τελεία και αμέσως μετά τη

βασικού νόμου.

Ο πλαγιότιτλος του άρθρου 26 του βασικού νόμου

λέξη «συναλλαγές» των λέξεων «και αποκτήσεις».

Τροποποίηση

28.

του άρθρου 26

προσθήκη στο εδάφιο (1) αμέσως μετά τις λέξεις «Έβδομο

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Παράρτημα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, η απόκτηση αγαθών
από άλλο κράτος μέλος είναι εξαιρούμενη απόκτηση αν τα αγαθά
αποκτήθηκαν σύμφωνα με εξαιρούμενη συναλλαγή και».

Τροποποίηση

29. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 27, του ακόλουθου νέου άρθρου 27Α:
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νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 27Α.
«Απαλλαγή

27Α.-(1)

από Φ.Π.Α. επί

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για

της απόκτησης.

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

απαλλαγή από Φ.Π.Α. της απόκτησης οποιωνδήποτε
αγαθών από άλλο κράτος μέλος αν, ή στην έκταση
που, η απαλλαγή από Φ.Π.Α. θα παρεχωρείτο βάσει
Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 28 αν η απόκτηση
ήταν εισαγωγή από τόπο εκτός των κρατών μελών».
(2) Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου
δύνανται να προβλέπουν για την απαλλαγή να
υπόκειται σε τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό
Συμβούλιο κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο. Αυτοί
δύναται να (α) περιλαμβάνουν όρους που απαγορεύουν ή
περιορίζουν τη διάθεση ή την εμπορία των εν
λόγω αγαθών∙
(β)

αναφέρονται στους όρους στους οποίους,
δυνάμει οποιωνδήποτε σε ισχύ κανονισμών με
βάση το άρθρο 28 κατά το χρόνο της
απόκτησης,

θα

παρεχωρείτο

απαλλαγή

σύμφωνα με εκείνους τους κανονισμούς στην
περίπτωση εισαγωγής αυτών των αγαθών.
(3)

Όταν

παραχωρείται

απαλλαγή
σύμφωνα

με

από

Φ.Π.Α.

που

κανονισμούς

που

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειντο
σε όρο ο οποίος έχει παραβιαστεί ή δεν έχει τηρηθεί,
τότε ο Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος κατά το χρόνο
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της παράβασης ή, ανάλογα με την περίπτωση, κατά
το τελευταίο χρονικό σημείο που παραχωρείται για
την συμμόρφωση.»

Τροποποίηση

30. Το

του άρθρου 28

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

28

του

βασικού

νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση του
με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών».

(β)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2)(α) των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους
με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών».

(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (τέταρτη γραμμή) και αντικατάστασης τους
με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών».

(δ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3), πριν την τελεία στο
τέλος της πρότασης, της φράσης «ή είχαν μεταφερθεί
από οποιοδήποτε κράτος μέλος.».

(ε)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) της φράσης που αρχίζει
με τις λέξεις «στη Δημοκρατία» και τελειώνει με τη λέξη
«Δημοκρατίας» (έβδομη γραμμή) και αντικατάσταση της
με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών αν ο
Έφορος ικανοποιείται ότι τα αγαθά έχουν επανεξαχθεί ή
πρόκειται να επανεξαχθούν ή με άλλο τρόπο θα
μεταφερθούν από τη Δημοκρατία και το θεωρεί σκόπιμο
να ενεργήσει τοιουτοτρόπως σε όλες τις περιπτώσεις και
λαμβάνοντας υπόψη-
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(i)

τον Φ.Π.Α. επιβλητέο επί της παράδοσης όμοιων
αγαθών στο εσωτερικό της Δημοκρατίας∙

(ii)

τον οποιονδήποτε Φ.Π.Α. ο οποίος μπορεί να έχει
καταστεί

επιβλητέος

σε

άλλο

κράτος

μέλος

αναφορικά με τα αγαθά.».
Τροποποίηση

31.

του άρθρου 29

ακολούθως:

του βασικού

Το

άρθρο

29

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

ως

νόμου.

(α) Με τη διαγραφή της λέξης «στη Δημοκρατία» (δεύτερη και
τρίτη γραμμή» και την αντικατάστασή της με τη φράση
«από τόπο εκτός των κρατών μελών».
(β) με την προσθήκη, πριν την τελεία στο τέλος της
πρότασης, της φράσης «ή επί της απόκτησης αγαθών
από αυτό το πρόσωπο από άλλα κράτη μέλη.».
Τροποποίηση

32. Το

του άρθρου 30

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

30

του

βασικού

νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «στη
Δημοκρατία»

(πέμπτη

και

έκτη

γραμμή)

και

αντικατάσταση της με τη φράση «από τόπο εκτός των
κρατών μελών».
(β)

με

τη

διαγραφή

στο

εδάφιο

2(α)

της

φράσης

«οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) και αντικατάστασή της με τη
φράση «άλλο κράτος μέλος».
Τροποποίηση

33. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 30, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

νόμου με την
προσθήκη του
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νέου άρθρου
30Α.
«Επιστροφές σε

30Α.-(1)

σχέση με

πρόσωπο που δεν είναι υποκείμενο στο φόρο

καινούρια
μεταφορικά μέσα

Τηρουμένου

του

εδαφίου

(2),

όταν

πρόσωπο πραγματοποιεί παράδοση αγαθών που

που

αφορά

καινούρια

μεταφορικά

μέσα

καθώς

παραδίδονται σε

συνεπάγεται τη μεταφορά των αγαθών προς άλλο

άλλα κράτη μέλη.

κράτος μέλος, ο Έφορος ύστερα από σχετική
απαίτηση που υποβάλλεται σε σχέση με τα εν λόγω
αγαθά, επιστρέφει στο πρόσωπο αυτό, ανάλογα με
την περίπτωση (α)

το

ποσό

οποιουδήποτε

Φ.Π.Α.

επί

της

παράδοσης αυτού του μεταφορικού μέσου
προς αυτό το πρόσωπο∙ ή
(β)

το

ποσό

οποιουδήποτε

Φ.Π.Α.

που

καταβλήθηκε από το πρόσωπο αυτό επί της
απόκτησης αυτού του καινούριου μεταφορικού
μέσου από άλλο κράτος μέλος ή επί της
εισαγωγής του από τόπο εκτός των κρατών
μελών.
(2) Το ποσό του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται
δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το
ποσό που θα ήταν καταβλητέο επί της παράδοσης
που

περιλαμβάνει

τη

μεταφορά

αν

ήταν

φορολογητέα συναλλαγή από υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο και δεν ήταν υποκείμενη στο
μηδενικό συντελεστή.
(3)

Ο

Έφορος

δεν

εξετάζει

απαίτηση

επιστροφής Φ.Π.Α. δυνάμει του παρόντος άρθρου

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
64
εκτός αν η απαίτηση (α)

υποβάλλεται σε τέτοιο χρόνο και σε τέτοιο
τύπο και με τέτοιο τρόπο,

(β)

περιέχει τέτοιες πληροφορίες, και

(γ)

συνοδεύεται από τέτοια έγγραφα, είτε ως
αποδεικτικά στοιχεία είτε αλλιώς,

όπως δύναται να προβλέπεται σε Κανονισμούς
που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο».
Τροποποίηση

34. Το

του άρθρου 32

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο 32 του βασικού νόμου

τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1)(γ) της φράσης που
αρχίζει με τις λέξεις «επί της εισαγωγής» (δεύτερη
γραμμή)

και

τελειώνει

με

τις

λέξεις

«από

το

αντιπροσωπεύον μέλος∙» (πέμπτη γραμμή) και την
αντικατάσταση της με τη φράση «επί της απόκτησης
αγαθών από άλλο κράτος μέλος ή επί της εισαγωγής
αγαθών από τόπο εκτός των κρατών μελών θεωρείται ότι
καταβλήθηκε

ή

ότι

είναι

καταβλητέος

από

το

αντιπροσωπεύον μέλος και τα αγαθά θεωρούνται (i)

στην περίπτωση αγαθών που αποκτώνται από
άλλο κράτος

μέλος, για σκοπούς του άρθρου

49(6)∙ και
(ii)

στην περίπτωση αγαθών που εισάγονται από
τόπο εκτός των κρατών μελών, για εκείνους τους
σκοπούς και τους σκοπούς του άρθρου 29,
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ότι αποκτήθηκαν ή, ανάλογα με την περίπτωση,
εισήχθηκαν από το αντιπροσωπεύον μέλος».
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3), πριν την τελεία στο
τέλος της παραγράφου, της φράσης «και αυτοί δύνανται
να προβλέπουν για αυτό το σκοπό ότι αντιπροσωπεύον
μέλος θεωρείται ως πρόσωπο τέτοιας περιγραφής όπως
δύναται να καθορίζεται δυνάμει των κανονισμών.».
Τροποποίηση

35. Το

του άρθρου 33

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

33

του

βασικού

νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου ως εδαφίου
(1).

(β)

με την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως:
«(2)

Η αναφορά στο παρόν άρθρο σε επιχείρηση

περιλαμβάνει αναφορές σε οποιεσδήποτε άλλες
δραστηριότητες στα πλαίσια ή για προώθηση των
οποίων

οποιοδήποτε

νομικό

πρόσωπο

αποκτά

αγαθά από άλλο κράτος μέλος.».
Τροποποίηση

36. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται:

του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

(α)

Με διαγραφή του εδαφίου (1) και την αντικατάσταση του
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1)

Η εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου

προσώπων -
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(α)

που ασκούν επιχείρηση ως συνεταιρισμός∙ ή

(β)

που

ασκούν

οποιεσδήποτε

δραστηριότητες

ως

πλαίσια

προώθηση

ή

για

άλλες

συνεταιρισμός
των

στα

οποίων

αποκτούν αγαθά από άλλο κράτος μέλος,
μπορεί να γίνει στην επωνυμία του οίκου και δεν
λαμβάνεται

υπόψη

οποιαδήποτε

αλλαγή

στο

συνεταιρισμό όταν καθορίζεται για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου, κατά πόσο αγαθά παραδίδονται ή
υπηρεσίες παρέχονται προς ή από τα εν λόγω πρόσωπα
ή αποκτώνται από τα εν λόγω πρόσωπα από άλλο
κράτος μέλος.».
(β)

με την προσθήκη, πριν την τελεία στο τέλος της
παραγράφου, της φράσης «ή επί της απόκτησης αγαθών
από το συνεταιρισμό από άλλο κράτος μέλος.».

(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (5), αμέσως μετά τη φράση
«εκείνης της φορολογικής περιόδου» (έβδομη και όγδοη
γραμμή), της φράσης «ή επί της απόκτησης κατά τη
διάρκεια εκείνης της περιόδου οποιωνδήποτε αγαθών
από τον οίκο από άλλο κράτος μέλος».

Τροποποίηση

37.

Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται:

του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τις λέξεις
«ένωση προσώπων» (πέμπτη γραμμή), και πριν το
κόμμα, της φράσης «ή κατά πόσο αγαθά αποκτώνται
από τέτοια λέσχη ή ένωση προσώπων από άλλο κράτος
μέλος».
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(β)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):
«(5)

Αναφορές στο παρόν άρθρο σε επιχείρηση

περιλαμβάνει

αναφορές

σε

οποιεσδήποτε

άλλες

δραστηριότητες στα πλαίσια ή για προώθηση των
οποίων οποιαδήποτε λέσχη ή οποιαδήποτε ένωση
προσώπων

ή

άλλο

πρόσωπο

χωρίς

νομική

προσωπικότητα αποκτά αγαθά από άλλο κράτος
μέλος».
Τροποποίηση

38.

του άρθρου 36

αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού

Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

νόμου.

«(1) Όταν(α)

αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος από
πρόσωπο που δεν είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο και υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ενεργεί
σε σχέση με την απόκτηση, και ακολούθως παραδίδει
τα αγαθά ως αντιπρόσωπος του προσώπου από το
οποίο αποκτήθηκαν∙ ή

(β)

αγαθά εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών μελών
από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που τα παραδίδει
ως

αντιπρόσωπος

προσώπου

που

δεν

είναι

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο,
τότε, αν το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ενεργεί σε σχέση
με την παράδοση στο δικό του όνομα, τα αγαθά θεωρούνται
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι αποκτώνται και
παραδίδονται ή, ανάλογα με την περίπτωση, εισάγονται και
παραδίδονται από το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ως
αντιπρσωπευόμενο.».
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Τροποποίηση

39. Το

του άρθρου 37

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως του

νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο 1(α), πριν την άνω τελεία
στο τέλος της παραγράφου, της φράσης «ή που αποκτά
αγαθά στο εσωτερικό της Δημοκρατίας από ένα ή
περισσότερα άλλα κράτη μέλη».

(β)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)
της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή) και την προσθήκη
αμέσως μετά την εν λόγω παράγραφο, της ακόλουθης
νέας παραγράφου (βΑ):
«(βα) είναι εγκατεστημένο σε χώρα ή έδαφος σε σχέση
με το οποίο ο Έφορος κρίνει ότι οι προϋποθέσεις
που

καθορίζονται

στο

εδάφιο

(1Α)

ικανοποιούνται∙ και».
(γ)

με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1), των ακόλουθων
νέων εδαφίων (1Α) και (1Β):
«(1Α)

Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο

(1)(β) είναι (α)

η χώρα ή το έδαφος δεν είναι κράτος μέλος ούτε
μέρος κράτους μέλους∙ και

(β)

δεν υπάρχει διάταξη για αμοιβαία συνδρομή μεταξύ
της Δημοκρατίας και της χώρας ή του εδάφους
παρόμοια

σε

αντικείμενο

στην

βοήθεια

που

προνοείται μεταξύ της Δημοκρατίας και κάθε ενός
κράτους μέλους από τις διατάξεις αμοιβαίας
συνδρομής.
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(1Β)

Στο

εδάφιο

(1Α)

«διατάξεις

αμοιβαίας

του

Αμοιβαίας

συνδρομής» σημαίνει (α)

τις

σχετικές

διατάξεις

περί

Συνδρομής για Είσπραξη Απαιτήσεων σχετικών
με Δασμούς και Φόρους Νόμου του 2004, και
(β)

οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου
2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του
φόρου προστιθέμενης αξίας και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92.

(δ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της φράσης «(α) μέχρι
(γ)» (τέταρτη γραμμή) και αντικατάστασή της με τη
φράση «(α), (β) και (γ)».

(ε)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), του
ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2Α)

Στον παρόντα Νόμο «αντιπρόσωπος Φ.Π.Α.»

σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο
(1) ή (2).».
Τροποποίηση

40. Το

του άρθρου 42

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

42

του

βασικού

νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

με την προσθήκη στο εδάφιο (1)(α), πριν τις λέξεις
«Πρώτου Παραρτήματος» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων
«Μέρους Ι του».

(β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (1)(α), πριν
τις λέξεις «Πρώτου Παραρτήματος» (τρίτη και τέταρτη
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γραμμή), των λέξεων «Μέρος Ι του».

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1)(β), πριν τις λέξεις
«Πρώτου Παραρτήματος» (πέμπτη, έκτη και έβδομη
γραμμή) των λέξεων «Μέρους Ι του» αντίστοιχα.
(δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη λέξη
«κατάστημα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, καθώς και
αυτοί που πραγματοποιούν εξαγωγές σε τόπο εκτός των
κρατών μελών ή παραδόσεις προϊόντων παραγωγής τους
προς άλλο κράτος μέλος».
(ε) με τη διαγραφή στο εδάφιο (8) της λέξης «επιχείρηση»
(δεύτερη γραμμή) και αντικατάσταση της με τη φράση
«οικονομική δραστηριότητα».
(στ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (8)(γ) της φράσης «επιχείρηση
για την οποία είναι» (πρώτη γραμμή) και αντικατάστασή
της με τη φράση «οικονομική δραστηριότητα για τις οποίες
θεωρούνται».
Τροποποίηση

41. Το

του άρθρου 42Α

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

42Α

του

βασικού νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της λέξης «συναλλαγή»
(τρίτη γραμμή) και αντικατάστασή της με τη λέξη «πράξη».

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (1)(α), αμέσως μετά τη λέξη
«παράδοση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «, απόκτηση
από άλλο κράτος μέλος».

(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) της λέξης «συναλλαγών»
και αντικατάστασή της με τη λέξη «εμπορίας».
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(δ)

με

τη

διαγραφή

στο

εδάφιο

(4)(β)

της

λέξης

«συναλλαγών» (τέταρτη γραμμή) και αντικατάστασή της
με τη λέξη «πράξεων».
(ε)

με

τη

διαγραφή

στο

εδάφιο

(6)(α)

της

λέξης

«συναλλαγές» (δεύτερη γραμμή), και αντικατάστασή της
με τη λέξη «πράξεις».
(στ)

με την προσθήκη στο εδάφιο 6(α)(ii), μετά τη λέξη
«παράδοσης»

(δεύτερη

γραμμή),

της

φράσης

«ή

απόκτησης από άλλο κράτος μέλος».
(ζ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (6)(β), μετά τη λέξη
«παραδόσεις»

(τέταρτη

γραμμή),

της

φράσης

«ή

αποκτήσεις από άλλο κράτος μέλος».
(η) με τη διαγραφή στο εδάφιο (6)(γ) των λέξεων «συναλλαγές»
και «συναλλαγών», (δεύτερη και δέκατη έκτη γραμμή
αντίστοιχα),

και

αντικατάστασή

τους

με

τις

λέξεις

«πράξεις» και «πράξεων» αντίστοιχα.
Τροποποίηση

42. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 42Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 42Β:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 42Β.

«Ειδικό

42Β.-(1)

καθεστώς

Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν την

για
υπηρεσίες
που

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

από

το

καθιέρωση ειδικού καθεστώτος για υπηρεσίες που
παρέχονται ηλεκτρονικά.

παρέχονται
ηλεκτρονικά.

(2) Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου
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δύναται να:
(α)

Επιτρέπουν σε μη εγκατεστημένο υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο να επιλέξει να χρησιμοποιεί
το ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχει
ηλεκτρονικά σε μη υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο ή έχει
τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους
διανομής του σε κράτος μέλος.

(β)

καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης
χρησιμοποίησης του ειδικού καθεστώτος για
υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.

(γ)

καθορίζουν

τις

εγκατεστημένου

υποχρεώσεις
υποκείμενου

του
σε

μη
φόρο

προσώπου για απόδοση λογαριασμού και
καταβολή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που παρέχει
ηλεκτρονικά, αναφορικά με τέτοιες περιόδους σε
τέτοιο

χρόνο

και

με

τέτοιο

τρόπο

που

καθορίζεται στους κανονισμούς.
(δ)

επιτρέπουν

στον

Έφορο

την

διαβίβαση

στοιχείων που αφορούν την απόδοση Φ.Π.Α.
σύμφωνα με την παράγραφο (γ) σε άλλο κράτος
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή έχει τον
τόπο κατοικίας του ή έχει τη συνήθη διανομή
του ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης των
υπηρεσιών.
(ε)

καθορίζουν τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων
αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του
ειδικού

καθεστώτος

για

παρέχονται ηλεκτρονικά.».

υπηρεσίες

που
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Τροποποίηση

43. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 42Β, του ακόλουθου νέου άρθρου 42Γ:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 42Γ.

«Ανακεφα-

42Γ.-(1) Στο παρόν άρθρο -

λαιωτικός
Πίνακας.

«εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος» σημαίνει
εγγεγραμμένο σύμφωνα με τα μέτρα που υιοθετούνται
από την αρμόδια αρχή σε άλλο κράτος μέλος για τους
σκοπούς

του

κοινού

συστήματος

Φ.Π.Α.

και

«εγγεγραμμένο» ερμηνεύεται ανάλογα.
«Πίνακας» σημαίνει τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα
ενδοκοινοτικών παραδόσεων, τον οποίο υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει
σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3).
«τρίμηνο» σημαίνει ημερολογιακό τρίμηνο.
(2) Κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το
οποίο

κατά

τη

διάρκεια

ενός

τριμήνου

έχει

πραγματοποιήσει παράδοση αγαθών σε πρόσωπο
που είναι ή ήταν εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος,
υποβάλλει στον Έφορο, σε σχέση με το εν λόγω
τρίμηνο, όχι αργότερα από τη δέκατη ημέρα μετά το
τέλος του μήνα που ακολουθεί το τέλος του τριμήνου
με το οποίο σχετίζεται, πίνακα σε έντυπο που
καθορίζεται με Γνωστοποίηση του Εφόρου που
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)
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και (4), υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που δεν
πραγματοποίησε

οποιεσδήποτε

παραδόσεις

σε

εγγεγραμμένα πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη σε
οποιοδήποτε
υποβάλει

τρίμηνο

Πίνακα

αλλά

είχε

υποχρέωση

αναφορικά

με

το

να

αμέσως

προηγούμενο τρίμηνο, οφείλει να υποβάλει Πίνακα
δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγματοποιήσεις τέτοιες
παραδόσεις αναφορικά με το εν λόγω τρίμηνο, εκτός
αν (α)

ο Έφορος ικανοποιείται ότι το υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο έπαυσε την πραγματοποίηση
παραδόσεων

αγαθών

σε

πρόσωπα

εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη ή
(β) το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ειδοποιήσει
γραπτώς

τον

πραγματοποίηση

Έφορο

ότι

τερματίζει

παραδόσεων

την

αγαθών

σε

πρόσωπα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη.
και η υποχρέωση υποβολής Πίνακα παύει να υφίσταται
από το τρίμηνο που έπεται του τριμήνου εντός του
οποίου

το

υποκείμενο

στο

φόρο

πρόσωπο

πραγματοποίησε την τελευταία παράδοση αγαθών σε
πρόσωπο εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος μέλος.
(4) Στην περίπτωση που υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο διαπιστώσει ότι οποιοσδήποτε Πίνακας που
υπέβαλε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου
είναι ελλιπής ή και ανακριβής, τότε οφείλει εντός δύο (2)
μηνών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορά
εκείνος ο Πίνακας, να υποβάλει διορθωτικό έντυπο που
καθορίζεται
δημοσιεύεται

με

Γνωστοποίηση
στην

Επίσημη

του

Εφόρου

Εφημερίδα

που
της
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Δημοκρατίας.
(5) Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο
επιλέξει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την υποβολή
του Πίνακα, τότε για σκοπούς του παρόντος Νόμου και
οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο
κωδικός αριθμός, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο
στο

πρόσωπο

που

υποβάλλει

τον

Πίνακα

με

ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται ότι υπέχει θέση της
χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε ο Πίνακας αν δε
υποβαλλόταν με ηλεκτρονικά μέσα και το πρόσωπο που
υποβάλλει τον Πίνακα θεωρείται ότι έχει γνώση και του
περιεχομένου του.

Τα ηλεκτρονικά μέσα για την

υποβολή του Πίνακα δυνάμει του παρόντος άρθρου
καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Εφόρου που
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας.
(6) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις
που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου και γενικά για τον καθορισμό κάθε
ζητήματος, το οποίο, δυνάμει του παρόντος άρθρου
χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.».
Τροποποίηση

43.

του άρθρου 43

προσθήκη, πριν την τελεία στο τέλος της παραγράφου, της φράσης

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

«τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3Α(6)».

Τροποποίηση

44. Το

του άρθρου 45

ακολούθως:

του βασικού

άρθρο

45

του

βασικού νόμου τροποποιείται ως

νόμου.

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τον αριθμό

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
76
«7» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «του Μέρους Ι, της
παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 3 του
Μέρους ΙΙΙ».

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (5)(α), αμέσως μετά τον
αριθμό «12» (πρώτη γραμμή), της φράσης «του Μέρους
Ι, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 5
του Μέρους ΙΙΙ».

(γ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) του
κόμματος και την αντικατάσταση του με τη λέξη «∙ ή» και
την προσθήκη, αμέσως μετά την εν λόγω παράγραφο,
των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ), (ε) και (στ):
«(δ)

Δέκατο

απαίτηση Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της
παραγράφου 1(2Β) του Δέκατου Παραρτήματος∙ ή

Παράρτημα.

(ε)

το άρθρο 13Α αναφορικά με τον τύπο του όρου
που επιβάλλεται από τον Έφορο δυνάμει του
εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου. ή

(στ) τις υποχρεώσεις που υπέχει και προβλέπονται σε
οποιουσδήποτε

Κανονισμούς

ή

οδηγίες

του

Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου,».
(δ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7), του
ακόλουθου νέου εδαφίου (7Α):
«(7Α)
(α)

Πρόσωπο:
προς το οποίο πραγματοποιείται ή πρόκειται να
πραγματοποιηθεί
συναλλαγές

μία

παραδίδει

ή
στον

περισσότερες
προμηθευτή
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πιστοποιητικό για τους σκοπούς των άρθρων
13Β(2)(δ) ή 13Γ(1)(γ) και το πιστοποιητικό είναι
ανακριβές∙ ή
(β)

που

πραγματοποιεί

ή

πρόκειται

να

πραγματοποιήσει, απόκτηση αγαθών από άλλο
κράτος μέλος ετοιμάζει πιστοποιητικό για τους
σκοπούς

του

άρθρου

13Β(1)(δ)

και

το

πιστοποιητικό είναι ανακριβές,
υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα λιρών
(£50).».
Τροποποίηση

45. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 45, των ακόλουθων νέων άρθρων 45Α και 45Β:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 45Α και
45Β.
.

«Ανακρίβειες

45Α.-(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποβάλει

στους

στον Έφορο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα σύμφωνα με το

ανακεφαλαιωτ
ικούς πίνακες.

άρθρο 42Γ που περιέχει ελλιπείς ή/και ανακριβείς
πληροφορίες, αφού έχει ήδη παρέλθει το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 42Γ(4) και δεν
υποβλήθηκε διορθωτικό έντυπο όπως καθορίζεται στο
εν λόγω εδάφιο, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται
σε χρηματική επιβάρυνση τριάντα λιρών (£30).

Παράλειψη

45Β. Αν, κατά την τελευταία ημέρα κατά την οποία

υποβολής

πρόσωπο έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 42Γ

ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

να

υποβάλει

Ανακεφαλαιωτικό

Πίνακα

για

καθορισμένη περίοδο στον Έφορο, ο Έφορος δεν έχει
παραλάβει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τότε το εν
λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση
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τριάντα λιρών (£30) για κάθε μήνα που εξακολουθεί η
παράλειψη υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
μέχρι το μέγιστο των τριών (3) μηνών.».

Τροποποίηση

46. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 46
του βασικού
νόμου.

(α) Το εδάφιο (1) τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης
«πενήντα χιλιάδες λίρες» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) και
την προσθήκη της φράσης «το τριπλάσιο του ποσού του
Φ.Π.Α. που οφείλεται».
(β) το εδάφιο (2) τροποποιείται:
(i)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως
μετά τον αριθμό «27» (πρώτη γραμμή) της φράσης
«30Α ή 42».

(ii)

με την αναρίθμηση της παραγράφου (γ) σε (δ).

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β),
της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
«(γ) επιστροφής φόρου σύμφωνα με κανονισμούς
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12Δ(5).ή».

(γ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (2)(γ)(ii) των λέξεων «ή(γ)»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) και αντικατάσταση τους με τη
φράση «(γ) ή (δ)».

(δ)

το εδάφιο (3) τροποποιείται

με τη διαγραφή, μετά τις

παραγράφους (α) και (β), της φράσης «πενήντα χιλιάδες
λίρες» και την προσθήκη της φράσης «το τριπλάσιο του
ποσού του Φ.Π.Α. που οφείλεται».

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
79

(ε)

το εδάφιο (6) τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης
«πενήντα

χιλιάδες

λίρες»

(έκτη

γραμμή)

και

την

προσθήκη της φράσης «το τριπλάσιο του ποσού του
Φ.Π.Α. που οφείλεται».
(στ)

το εδάφιο (7) τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«ή της εισαγωγής των αγαθών στη Δημοκρατία» (τέταρτη
και πέμπτη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τη
φράση «, επί της απόκτησης των αγαθών από άλλο
κράτος μέλος ή επί της εισαγωγής των αγαθών από τόπο
εκτός των κρατών μελών».

(ζ)

το εδάφιο (11) τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά τον αριθμό «49», (τρίτη γραμμή) της φράσης «και
49Α».

(η)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (11), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (11Α) και (11Β):
«(11Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να
εκδώσει απόδειξη Φ.Π.Α. και κάθε πρόσωπο
που παραλείπει να απαιτήσει την έκδοση
απόδειξης Φ.Π.Α. και να κατέχει απόδειξη
Φ.Π.Α.

κατά

το

χρόνο

της

συναλλαγής

σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει της παραγράφου 1(1) του Δέκατου
Δέκατο
Παράρτημα.

Παραρτήματος, είναι ένοχο αδικήματος και
υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες
(Λ.Κ. 1.000) ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6)
μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές»
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(11Β) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να
υποβάλει

στο

Διευθυντή

Ανακεφαλαιωτικό

Πίνακα με βάση το άρθρο 42Γ(2) και έχει
παρέλθει η χρονική περίοδος των τριών (3)
μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 45Β, είναι
ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε
χρηματική ποινή μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες
(Λ.Κ. 1.500).».
(θ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (14) και αντικατάσταση του
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«82 του 1967

(14) Τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 176

57 του 1969

και τα άρθρα 177 και 178 των περί Τελωνείων

4 του 1971
45 του 1973
12 του 1977

και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων του 1967
μέχρι

(Αρ.

4)

του

2003

εφαρμόζονται,

104 του 1987

τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με

98 του 1989

ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον

5 του 1991

παρόντα Νόμο και οποιαδήποτε αναφορά

77(Ι) του 1998
14(Ι) του 1999

εκείνων των άρθρων σε δασμό ή φόρο

49(Ι) του 2001

ερμηνεύεται

78(Ι) του 2002

οποιαδήποτε

ως

αναφορά

αναφορά

σε

στο

Φ.Π.Α.,
Διευθυντή

107(Ι) του 2003

ερμηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Φ.Π.Α.

108(Ι) του 2003

και η αναφορά του άρθρου 178 στα άρθρα 9

109(Ι) του 2003
139(Ι) του 2003.

και 10 των εν λόγω νόμων ερμηνεύεται ως
αναφορά

στο

άρθρο

47

του

παρόντος

Νόμου.».
(ι)

με την προσθήκη μετά το εδάφιο (14) του ακόλουθου
νέου εδαφίου:
«(15)

Τηρουμένων

προηγούμενων

των

εδαφίων

διατάξεων
του

των

παρόντος

άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή
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παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις του
Δέκατο

Δέκατου

Παραρτήματος

ή

οποιωνδήποτε

Παράρτημα.

κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται με
βάση το Παράρτημα αυτό, είναι ένοχο ποινικού
αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή
μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000) ή σε
φυλάκιση μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή και στις
δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση

47. Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή

του άρθρου 48

στο εδάφιο (1) της φράσης «οι σύμβουλοι ή οι διευθύνοντες

του βασικού
νόμου.

αξιωματούχοι του νομικού προσώπου θεωρούνται ότι συμμετέχουν
στη διάπραξη του αδικήματος και ότι είναι ένοχοι γι΄ αυτό αν είχαν ή
έχουν

συμμετοχή

στη

λήψη

της

σχετικής

απόφασης»

και

αντικατάσταση της με τη φράση «την ευθύνη για το αδίκημα αυτό
φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, οι σύμβουλοι ή οι
διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου.».
Τροποποίηση

48. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 49
του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (3)(β) των λέξεων «και (3)»
(δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τη
φράση «μέχρι 4 του Μέρους Ι, παραγράφου 6(2) του
Μέρους ΙΙ ή παραγράφου 6(2) ή (3) του Μέρους ΙΙΙ».
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (6)(α), αμέσως μετά τη λέξη
«παραδόθηκαν»

(πρώτη γραμμή)

της φράσης «, έχει

αποκτήσει οποιαδήποτε αγαθά από άλλο κράτος μέλος».
(γ) με τη

διαγραφή

στο

εδάφιο

(6)(β) των λέξεων

«στη Δημοκρατία» και την αντικατάσταση τους με τη
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φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών».

(δ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (6), αμέσως μετά τις
παραγράφους

(α)

και

(β),

της

φράσης

«από

τη

Δημοκρατία», και την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση
«έχουν

εξαχθεί»

της

φράσης

«ή

με

άλλο

τρόπο

μεταφερθεί από τη Δημοκρατία χωρίς να εξαχθούν ή
μεταφερθούν τοιουτοτρόπως με μορφή παράδοσης».
(ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (6Α) και (6Β):
«(6Α) ΄Οταν φορολογικός αποθηκευτής παραλείψει να
καταβάλει τον Φ.Π.Α. που απαιτείται από τον Έφορο
δυνάμει του άρθρου 13Ε(2), ο Έφορος δύναται να
βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του το ποσό του
Φ.Π.Α. που είναι οφειλόμενο από αυτό το πρόσωπο
και να γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο αυτό.
(6Β)

Όταν ο Έφορος κρίνει ότι αγαθά έχουν

μετακινηθεί από αποθήκη ή φορολογική αποθήκη
χωρίς την πληρωμή του καταβλητέου Φ.Π.Α. δυνάμει
του άρθρου 13Δ(4) επί αυτής της μετακίνησης, ο
Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση
του το ποσό του Φ.Π.Α. που είναι οφειλόμενο από το
πρόσωπο που μετακίνησε τα αγαθά ή άλλο πρόσωπο
υπόχρεο και να γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο
αυτό.».
(στ) με τη

διαγραφή στο εδάφιο (8) των λέξεων «ή (6)»

(δεύτερη γραμμή) και αντικατάσταση με τη φράση «, (6),
(6Α), (6Β), (7Α), (7Β) ή (7Γ)».
(ζ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (7Α):
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«(7Α) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως καθορίζεται
στο άρθρο 45(7) ή σε κανονισμούς που εκδίδονται με
βάσει το άρθρο 42(12), εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη που
δείχνει ποσό ότι είναι Φ.Π.Α. ή ότι περιλαμβάνει ποσό
αποδοτέο ως Φ.Π.Α., τότε ο Έφορος δύναται να
βεβαιώσει το ποσό αυτό που φαίνεται ως Φ.Π.Α. ή,
ανάλογα με την περίπτωση, που λαμβάνεται ότι
αντιπροσωπεύει Φ.Π.Α., ως Φ.Π.Α. οφειλόμενο από το
πρόσωπο που εκδίδει ή ανάλογα με την περίπτωση,
λαμβάνει

το

τιμολόγιο

ή

την

απόδειξη

και

να

γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που το ποσό του Φ.Π.Α.
περιλαμβάνει Φ.Π.Α. επί της απόκτησης αγαθών από
άλλο κράτος μέλος και ο Έφορος δεν ικανοποιείται ότι το
εν λόγω ποσό Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί, δυνάμει του
νόμου άλλου κράτους μέλους επί της παράδοσης ως
αποτέλεσμα της οποίας εκείνα τα αγαθά αποκτήθηκαν,
τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει τη διαφορά».
(η)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (7Α) των
ακόλουθων νέων εδαφίων (7Β) και (7Γ):
«(7Β) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφαλίζει χωρίς
να δικαιούται ποσό:
(α)

Επιστροφής φόρου σύμφωνα με κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12Δ(5).

(β)

επιστροφή φόρου δυνάμει του άρθρου 27 ή 30Α
του παρόντος Νόμου ή του άρθρου 31 του Νόμου
του 1990. και

(γ)

επιστροφής φόρου δυνάμει του άρθρου 30,
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τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό ως
Φ.Π.Α.

οφειλόμενο

από

το

πρόσωπο

και

να

γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο.
(7Γ) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του άρθρου
45(7Α), παραδίδει ή ετοιμάζει ανακριβές πιστοποιητικό,
ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει (α) στην περίπτωση του εδαφίου (7Α)(α), τη διαφορά
μεταξύ –
(i)

του ποσού του Φ.Π.Α. το ποίο θα ήταν
επιβλητέο
συναλλαγών

επί
αν

της
το

συναλλαγής
πιστοποιητικό

ή
ήταν

ακριβές. και
(ii)

του ποσού του Φ.Π.Α. που πράγματι είναι
επιβλητέο.

(β) στην περίπτωση του εδαφίου (7Α)(β), το ποσό του
Φ.Π.Α. που πράγματι είναι επιβλητέο επί της
απόκτησης,
ως Φ.Π.Α. οφειλόμενο από το πρόσωπο που, ανάλογα
με την περίπτωση ή ετοιμάζει το πιστοποιητικό και να
γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο.».
Τροποποίηση

49. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 49, του ακόλουθου νέου άρθρου 49Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 49Α.
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«Βεβαιώσεις σε

49Α.-(1) Όταν πρόσωπο το οποίο έχει, σε χρόνο

περιπτώσεις

που δεν ήταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο,

αποκτήσεων

αποκτήσει στη Δημοκρατία οποιαδήποτε αγαθά από

ορισμένων
αγαθών από μη

άλλο κράτος μέλος που υπόκεινται σε ειδικό φόρο

υποκείμενο στο

κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια μεταφορικά

φόρο

μέσα και -

πρόσωπο.

(α) δεν έχει επιδοθεί στον Έφορο ειδοποίηση για
αυτή την απόκτηση, είτε πριν είτε μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
Νόμου, από το πρόσωπο που απαιτείται
σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται
Δέκατο
Παράρτημα.

δυνάμει της παραγράφου 1(2Β) του Δέκατου
Παραρτήματος.

(β) ο ΄Εφορος δεν ικανοποιείται ότι τα στοιχεία
αναφορικά με την απόκτηση σε οποιαδήποτε
ειδοποίηση που του έχει επιδοθεί είναι ακριβή
και πλήρη. ή
(γ) υπάρχει

παράλειψη

στον

εφοδιασμό

του

Εφόρου με τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε
να

επιβεβαιώσει

περιλαμβάνονται

σε

τα

στοιχεία

που

οποιανδήποτε

τέτοια

ειδοποίηση,
τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την
καλύτερη κρίση του το ποσό αυτό ως Φ.Π.Α.
οφειλόμενο

επί

της

απόκτησης

και

να

γνωστοποιήσει τη βεβαίωση στο πρόσωπο αυτό.
(2) Όταν οποιοδήποτε ποσό έχει βεβαιωθεί και
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γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει
του

παρόντος

άρθρου,

τότε

αυτό

θεωρείται,

τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου για
ενστάσεις ως ποσό Φ.Π.Α. οφειλόμενο από αυτό το
πρόσωπο και μπορεί να ανακτηθεί ανάλογα, εκτός
αν, η εξαιρουμένης της έκτασης που, η βεβαίωση
έχει εκ των υστέρων ανακληθεί ή τροποποιηθεί με
μείωση του ποσού.
(3)

Για

σκοπούς

οποιαδήποτε

του

γνωστοποίηση

παρόντος
σε

άρθρου

προσωπικό

αντιπρόσωπο, διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη,
διαχειριστή, εκκαθαριστή ή πρόσωπο που ενεργεί
διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε
σχέση με το πρόσωπο που πραγματοποιεί την εν
λόγω απόκτηση, θεωρείται ως γνωστοποίηση στο
πρόσωπο

σε

σχέση

με

το

ποίο

ενεργεί

τοιουτοτρόπως.».
Τροποποίηση

50. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 50
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) (i)

αμέσως μετά τον αριθμό «49» (δεύτερη γραμμή) της
φράσης «ή 49Α».

(ii) αμέσως μετά τη λέξη «περιόδου» (τρίτη γραμμή) της
φράσης «ή εισαγωγής ή απόκτησης».
(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3), αμέσως μετά τον αριθμό
«49» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «ή 49Α».

(γ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (4)(α) και (β), αμέσως μετά
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τον αριθμό «49», και στις δύο περιπτώσεις όπου
εμφανίζεται, της φράσης «ή 49Α», αντίστοιχα.

Τροποποίηση

51. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 51, του ακόλουθου νέου άρθρου 51Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 51Α.

«51Α.-(1)

Ένσταση δύναται να υποβληθεί προς τον

Έφορο αναφορικά με οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α. που έχει
βεβαιωθεί και γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και αυτή δεν
εξετάζεται αν υποβληθεί μετά την πάροδο εξήντα (60)
ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης του
ποσού Φ.Π.Α. που έχει βεβαιωθεί.».
(2) Όταν ο Έφορος υιοθετεί εν μέρει ή απορρίπτει
μια ένσταση που υποβλήθηκε με βάση το εδάφιο (1), η
απόφασή του επί της ένστασης περιλαμβάνει ρητώς τους
λόγους στους οποίους βασίστηκε και πληροφορεί το
πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση (α) για το δικαίωμα του (i)

να υποβάλει ένσταση στον Υπουργό με
βάση το άρθρο 52 (ια).

(ii)

να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο
δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(β) για

χρονικά

πλαίσια

προαναφερόμενα
ασκηθούν.».

μέσα

δικαιώματα

στα

οποία

δύνανται

τα
να
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Τροποποίηση

52. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 52
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (αΑ):
«(αΑ) την ένταξη, ακύρωση της ένταξης ή παραμονή
οποιουδήποτε
Αγροτών.»

(β)

προσώπου

στο

Ειδικό

Καθεστώς

.

με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) της φράσης «ή της
εισαγωγής αγαθών στη Δημοκρατία.» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) και με την αντικατάσταση τους με τη φράση «,
επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος μέλος ή,
επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών
μελών.».

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (γΑ):
«(γΑ)

οποιαδήποτε

απαίτηση

επιστροφής

φόρου

σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του
άρθρου 12Δ(5).».

(δ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (στ), αμέσως μετά τις
λέξεις «άρθρου 27» της φράσης «ή του άρθρου 42».

(ε)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (στΑ):
«(στΑ) το ποσό οποιωνδήποτε επιστροφών δυνάμει του
άρθρου 30Α.».
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(στ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ζ), της
ακόλουθης νέας παραγράφου (ζΑ):
«(ζΑ) την επίδοση γνωστοποίησης δυνάμει του άρθρου
32.».

(ζ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (θ), αμέσως μετά τον
αριθμό «45» (δεύτερη γραμμή) της φράσης «μέχρι 45Β».

(η)

με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (ια), μετά
τον αριθμό «49», της φράσης «ή 49Α».

(θ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (ιδ), αμέσως μετά τις
λέξεις «παραγράφου 2 του» (δεύτερη γραμμή) της
φράσης «Μέρους Ι του».

(i)

με την προσθήκη στο εδάφιο (ιε), αμέσως μετά τις λέξεις
«παραγράφου 1 του» (πρώτη γραμμή) της φράσης
«Μέρος Ι του».

Τροποποίηση

53. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 55
του βασικού
νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «ή
υποκείμενων στο μηδενικό συντελεστή συναλλαγών»
(τρίτη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη φράση
«,υποκείμενων στο μηδενικό συντελεστή ή μειωμένο
συντελεστή αποκτήσεων».

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη φράση
που αρχίζει με τη λέξη «οποιοδήποτε ζήτημα» και
τελειώνει με τη λέξη «συντελεστή», της φράσης «ή στο
μειωμένο συντελεστή».
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(γ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2), όπου υπάρχει ο
αριθμός «(8)», σε τρεις περιπτώσεις, με τον αριθμό
«(10)».

(δ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3), του αριθμού «(8)»
(πέμπτη γραμμή) με τον αριθμό «10».

(ε)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) του
ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α):
«(3Α) Όταν (α) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο
κράτος μέλος η οποία επηρεάζεται από την αλλαγή
δεν θα επηρεάζετο, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, αν
είχε θεωρηθεί ότι λάμβανε χώρα κατά το χρόνο του
γεγονότος το οποίο, σε σχέση με την εν λόγω
απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για τους
σκοπούς φορολόγησης της απόκτησης. ή
(β) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο
κράτος μέλος η οποία δεν επηρεάζεται από την
αλλαγή θα επηρεαζόταν, εξ ολοκλήρου ή μερικώς,
αν είχε θεωρηθεί ότι λάμβανε χώρα κατά το χρόνο
αυτού του γεγονότος,
ο συντελεστής με βάση τον οποίο επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί
της απόκτησης ή οποιοδήποτε ζήτημα κατά πόσο η
απόκτηση είναι εξαιρούμενη ή υποκείμενη στο μηδενικό
συντελεστή ή μειωμένο συντελεστή, καθορίζεται, αν το
πρόσωπο που πραγματοποιεί την απόκτηση το επιλέξει,
κατά το χρόνο εκείνου του γεγονότος.».
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(στ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) του αριθμού «(7)»
(δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «(9)».

(ζ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (6) και (7):
«(6) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε απόκτηση
υποκείμενη στο μηδενικό συντελεστή είναι αναφορές σε
απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος που είναι
εκείνη σε σχέση με την οποία το άρθρο 25(3)
προβλέπει να μην επιβάλλεται Φ.Π.Α..
(7) Αναφορές στο παρόν άρθρο (α)

σε

συναλλαγή

που

είναι

συναλλαγή

υποκείμενη στο μειωμένο συντελεστή. ή
(β)

σε

απόκτηση

που

είναι

απόκτηση

υποκείμενη στο μειωμένο συντελεστή,
είναι αναφορές με συναλλαγή ή, ανάλογα με την
περίπτωση, απόκτηση, που είναι εκείνη επί της οποίας
επιβάλλεται Φ.Π.Α. με το συντελεστή που ισχύει
δυνάμει του άρθρου 18.».
Τροποποίηση

54. Το άρθρο 58 του βασικού νόμου τροποποιείται, με τη διαγραφή

του άρθρου 58

της λέξης «Οποιοιδήποτε» (πρώτη γραμμή) και αντικατάσταση της

του βασικού
νόμου.

με τη φράση:

«Τηρουμένων

των

οποιοιδήποτε».

διατάξεων

του

άρθρου

45(5)(στ),
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Τροποποίηση

55. Το άρθρο 59 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την

του άρθρου 59

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4), των ακόλουθων νέων

του βασικού
νόμου.

εδαφίων (5) και (6):

(5)

Οι εγγραφές στο Μητρώο Φ.Π.Α. για τους

Πρώτο

σκοπούς του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου

Παράρτημα.

Παραρτήματος που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος Νόμου, θα ισχύσουν ως να έγιναν
δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ

Πρώτο

του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

Παράρτημα.

(6) Η έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως
φορολογικού αποθηκευτή Φ.Π.Α. και η έγκριση
οποιουδήποτε τόπου ως φορολογικής αποθήκης
Φ.Π.Α. από τον Έφορο για τους σκοπούς του
άρθρου 13Β που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος Νόμου, θα ισχύσουν ως να έγιναν δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 13Β του παρόντος
Νόμου.
Τροποποίηση

56. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 59, του ακόλουθου νέου άρθρου 59Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 59Α.

«Μεταβατικά

59Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος

μέτρα σε σχέση

Νόμου, όταν αγαθά:

με την
προσχώρηση
της Δημοκρατίας
στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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(α)

Έχουν εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας
πριν την 1h Μαΐου 2004. και

(β)

κατά την είσοδο τους στο έδαφος της
Δημοκρατίας έχουν υπαχθεί σε (i) τελωνειακές

αποθήκες,

αποθήκες

αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης.
(ii) καθεστώς

προσωρινής

εισαγωγής

ή

μεταφόρτωτης. και
(γ)

έχουν γίνει δεκτά στα χωρικά ύδατα της
Δημοκρατίας(i) για

να

ενσωματωθούν

σε

εξέδρες

γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, με σκοπό
την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση,
μετασκευή τους ή του εξοπλισμού τους ή
για τη σύνδεση των εξέδρων με τη ξηρά,
ή
(ii) για τον ανεφοδιασμό των εν λόγω
εξέδρων γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης;
και
(δ)

δεν

έχουν

εξέλθει

από

τα

πιο

πάνω

καθεστώτα πριν την 1η Μαΐου 2004,
οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της
υπαγωγής

τους

στα

πιο

πάνω

καθεστώτα

συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι την έξοδο των
αγαθών από τα εν λόγω καθεστώτα μετά από την 1
Μαΐου, 2004.
(2) Όταν αγαθά -
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(α)

έχουν υπαχθεί πριν την 1η Μαΐου 2004 σε
καθεστώς κοινής διαμετακόμισης ή σε άλλο
καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης και

(β)

δεν εξήλθαν από το καθεστώς αυτό πριν την
1η Μαΐου 2004,

οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της
υπαγωγής των αγαθών στο εν λόγω καθεστώς
συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι την έξοδο των
αγαθών από το εν λόγω καθεστώς μετά την 1η
Μαΐου 2004.
(3) Εξομοιώνονται με εισαγωγή αγαθών:
(α)

τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1),
η μετακίνηση, ακόμη και αντικανονική, των
αγαθών από ένα από τα καθεστώτα που
αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ)
του εν λόγω εδαφίου είτε από καθεστώς
παρόμοιο με αυτά τα καθεστώτα και στα
οποία είχαν υπαχθεί τα αγαθά πριν από την
1η Μαΐου 2004.

(β)

η

λήξη

ισχύος

του

καθεστώτος

που

αναφέρεται στο εδάφιο (2) που άρχισε πριν
την 1η Μαΐου 2004, για σκοπούς παράδοσης
αγαθών

για

αντιπαροχή

που

πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή
στο

εσωτερικό

της

Δημοκρατίας

από

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που ενεργεί
υπό την ιδιότητα αυτή.
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(γ)

κάθε

παρατυπία

ή

αδίκημα

που

έχει

διαπραχθεί κατά τη διάρκεια που τα αγαθά
βρίσκονται στο καθεστώς που αναφέρεται
στο

εδάφιο

(2),

υπό

τους

όρους

της

παραγράφου (β).
Η εισαγωγή θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη
Δημοκρατία όταν τα αγαθά εξέρχονται από το
καθεστώς στο οποίο είχαν υπαχθεί πριν την 1η
Μαΐου 2004 σε έδαφος της Δημοκρατίας.
(4)

Εξομοιώνεται με εισαγωγή αγαθών ή

οποιαδήποτε χρήση μετά την 1η Μαΐου 2004, στο
εσωτερικό της Δημοκρατίας, από υποκείμενο ή μη
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, αγαθών που του
έχουν παραδοθεί πριν την 1η Μαΐου 2004, στο
εσωτερικό

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ή

στο

εσωτερικό ενός από τα νέα κράτη μέλη, όταν
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις (α)

η

παράδοση

απαλλαγής

των

αγαθών

είχε

τύχει

ή δύναται να τύχει απαλλαγής

δυνάμει παρόμοιων διατάξεων που ισχύουν
στα κράτη μέλη και στα νέα κράτη μέλη με
εκείνων των διατάξεων του άρθρου 25 (6), (7)
και (8).
(β)

τα αγαθά δεν είχαν εισαχθεί στη Δημοκρατία
πριν από την 1η Μαΐου 2004.
(5) Δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.

(α)

επί

εισαγόμενων

αγαθών

τα

οποία

αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός της
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διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. ή
(β)

επί εισαγόμενων αγαθών που τελούν υπό
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την
έννοια του εδαφίου (3)(α) τα οποία δεν είναι
μεταφορικά μέσα, και αποστέλλονται εκ νέου
ή μεταφέρονται προς το κράτος μέλος από το
οποίο εξήχθηκαν και από το πρόσωπο που
τα εξήγαγε. ή

(γ)

επί μεταφορικών μέσων που τελούν υπό
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την
έννοια του εδαφίου (3)(α) που αποκτήθηκαν ή
είχαν εισαχθεί πριν από την 1η Μαίου 2004
υπό τους γενικούς όρους φορολογίας της
εσωτερικής αγοράς ενός από τα νέα κράτη
μέλη ή ενός από τα κράτη μέλη ή/και δεν
έτυχαν λόγω της εξαγωγής τους, απαλλαγής
ή επιστροφής του φόρου προστιθέμενης
αξίας.

Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι

πληρούται όταν η ημερομηνία της πρώτης
θέσης σε κυκλοφορία του μεταφορικού μέσου
είναι προγενέστερη της 1 Μαΐου, 1996 ή όταν
το ποσό του οφειλόμενου φόρου κατά την
εισαγωγή είναι αμελητέο.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου –
«νέα κράτη μέλη» σημαίνει το έδαφος των κρατών
μελών τα οποία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση την 1η Μαΐου 2004.
«διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι το έδαφος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την 1η Μαΐου 2004.».
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Τροποποίηση

57. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Πρώτου

ακολούθως:

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή του τίτλου «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΦΠΑ» και αντικατάστασή του με τον τίτλο «ΜΕΡΟΣ Ι:
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΕ

ΣΧΕΣΗ

ΜΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».
(β) η παράγραφος 1 τροποποιείται με:
(i)

Την

προσθήκη

υποπαράγραφο

στην

παράγραφο

(3)

των

1,

μετά

ακόλουθων

την
νέων

υποπαραγράφων (3Α) και (3Β):
«(3Α) Για καθορισμό της αξίας των συναλλαγών
προσώπου για τους σκοπούς της παραγράφου 1(α)
και 2(α) συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε
χρόνο

κατά

εγγεγραμμένο

τον

οποίο

δυνάμει

ήταν

του

προηγουμένως

παρόντος

Νόμου

αγνοούνται αν (α)

η έγγραφη του ακυρώθηκε για λόγους
άλλους από εκείνους της παραγράφου
13(3),

της

παραγράφου

6(2)

του

Μέρους ΙΙ, ή της παραγράφου 6(3) του
Μέρους

ΙΙΙ

του

παρόντος

Παραρτήματος, και
(β)

ο Έφορος ικανοποιείται ότι προτού η
εγγραφή είχε ακυρωθεί, έχουν δοθεί σε
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αυτόν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες
για να καθορίσει αν θα ακυρώσει την
εγγραφή.
«(3Β) Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει καταστεί υπόχρεο
για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους σε
οποιοδήποτε χρόνο είχε δημιουργηθεί η υποχρέωση
του αυτή σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις
της παρούσας παραγράφου εκτός για οποιαδήποτε
εγγραφή η οποία μεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάμει
της παραγράφου 13(3), της παραγράφου 6(2) του
Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ του
παρόντος Παραρτήματος.».
(ii)

την προσθήκη στην υποπαράγραφο (5), μετά τη
φράση «παραδίδονται ή περιέχονται» της φράσης
«και οποιεσδήποτε φορολογητέες συναλλαγές οι
οποίες δεν θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 10(4)».

(iii) την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (5),
της νέας υποπαραγράφου (6):
«(6) Για τον καθορισμό της αξίας των συναλλαγών
προσώπου για σκοπούς των υποπαραγράφων (1) ή
(2), συναλλαγές για τις οποίες το άρθρο 13Β(4)
εφαρμόζεται

και

συναλλαγές

θεωρούμενες

ότι

πραγματοποιήθηκαν από αυτό δυνάμει του άρθρου
13Γ(3).».
(γ)

με τη διαγραφή στις παραγράφους 1(2), 1(4), 2(1),
2(4)(β),

4(1),

13(1),

15,

16

και

17

της

λέξης

«Παραρτήματος» και την αντικατάστασή της με τη λέξη
«Μέρους».
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(δ) με τη διαγραφή στις παραγράφους 14 και 18 της λέξης
«Παράρτημα» και την αντικατάστασή της με τη λέξη
«Μέρος».
(ε) με την προσθήκη στην παράγραφο 2(7), αμέσως μετά
την υπό-υπό παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας υπόυπό παραγράφου (βα):
«(βα) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο
κράτος μέλος από ένα από τα ιδρυτικά μέλη μέσα
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του υποκειμένου
στο φόρο προσώπου θεωρείται ως απόκτηση από
εκείνο το πρόσωπο.».
(στ) με τη διαγραφή στην παράγραφο 3 της λέξης
«Νόμου» και την αντικατάστασή της με τη λέξη
«Μέρους».
(ζ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (4)(3) μετά τη
φράση «παραδίδονται ή παρέχονται» (τέταρτη και
πέμπτη γραμμή) της φράσης «και οποιεσδήποτε
φορολογητέες συναλλαγές οι οποίες δεν θα ήταν
φορολογητέες συναλλαγές εκτός από το άρθρο 10(4)
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.».

(η) με τη διαγραφή στην παράγραφο 8 της φράσης
«κατά τον ίδιο χρόνο δυνάμει των παραγράφων
1(1)(α) και 1(1)(β) πιο πάνω» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη φράση
«δυνάμει της παραγράφου 1(1)(α) και δυνάμει της
παραγράφου 1(1)(β) ή 1(2) κατά τον ίδιο χρόνο.».
(θ)

με την προσθήκη στην παράγραφο 10(2), μετά τη
λέξη «Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης
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«ή αν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 21(2)(γ) του
παρόντος Νόμου.».
(ι) με την προσθήκη στην παράγραφο 11, πριν την τελεία,
της φράσης «εκτός αν, όταν παύει τοιουτοτρόπως, θα
ήταν διαφορετικά υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή
δυνάμει του παρόντος Νόμου αν η εγγραφή του και
οποιοδήποτε

νομοθέτημα

που

παρεμποδίζει

πρόσωπο από το αν είναι υπόχρεο για εγγραφή
δυνάμει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο
δεν λέχθηκαν υπόψη.».
(ια) με την προσθήκη στην παράγραφο 12, πριν την
τελεία,

της

προσώπου

φράσης
που

υποπαράγραφο

«εκτός,

παύει
(α),

θα

στην

περίπτωση

σύμφωνα
ήταν,

με

όταν

την
παύει

τοιουτοτρόπως, διαφορετικά υπόχρεο ή δικαιούχο να
εγγραφεί δυνάμει του παρόντος Νόμου αν η εγγραφή
του και οποιοδήποτε νομοθέτημα που παρεμποδίζει
πρόσωπο από το αν είναι υπόχρεο για εγγραφή
δυνάμει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο
δεν λήφθηκαν υπόψη».
(ιβ) με την προσθήκη στην παράγραφο 13, των
ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (4) μέχρι (7):
«(4) Ο Έφορος δεν ακυρώνει δυνάμει της
υποπαραγράφου (1) την εγγραφή προσώπου με
ισχύ ακύρωσης της από οποιοδήποτε χρόνο
εκτός αν ικανοποιείται ότι δεν είναι ο χρόνος
κατά τον οποίο αυτό το πρόσωπο θα ήταν
υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος
Νόμου.
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(5) Ο Έφορος δεν ακυρώνει

δυνάμει της

υποπαραγράφου (2) την εγγραφή προσώπου με
ισχύ ακύρωσης της από οποιοδήποτε χρόνο,
εκτός αν ικανοποιείται ότι δεν είναι ο χρόνος
κατά τον οποίο αυτό το πρόσωπο θα ήταν
υπόχρεο, ή δικαιούχο, για εγγραφή δυνάμει του
παρόντος Νόμου.
(6) Για καθορισμό για τους σκοπούς των
υποπαραγράφων (4)
πρόσωπο

θα ήταν

ή

(5) κατά πόσο

υπόχρεο, ή δικαιούχο, να

εγγραφεί σε οποιοδήποτε χρόνο δεν λαμβάνεται
υπόψη,

μόνο

διάταξης

του

στην

έκταση

παρόντος

οποιασδήποτε

Νόμου

ή

οποία

παρεμποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί
υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή όταν είναι ήδη
εγγεγραμμένο

ή

όταν

είναι

τοιουτοτρόπως

υπόχρεο δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
(7)Στην παρούσα παράγραφο, οποιαδήποτε
αναφορά

σε

εγγεγραμμένο

πρόσωπο

είναι

αναφορά σε πρόσωπο που εγγράφεται δυνάμει
του παρόντος Μέρους.».
(ιγ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 18,
των ακόλουθων νέων Μερών:
«ΜΕΡΟΣ ΙΙ:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Υποχρέωση προς εγγραφή

1.-(1) Πρόσωπο το οποίο -
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(α) δεν είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου. και
(β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του Μέρους Ι του
παρόντος Παραρτήματος,
καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους
σε οποιαδήποτε ημέρα αν, κατά την περίοδο που αρχίζει από
την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο εμπίπτει εκείνη η μέρα,
αυτό το πρόσωπο έχει πραγματοποιήσει σχετικές παραδόσεις
των οποίων η αξία υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.
20.000).

(2) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο ή υπόχρεο για
εγγραφή όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους 1(α) και (β),
καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους
όταν (α) το πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει οποιανδήποτε επιλογή,
σύμφωνα με το νόμο οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους
στο οποίο είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, για να
θεωρούνται σχετικές παραδόσεις που πραγματοποιεί το εν
λόγω πρόσωπο ως να λαμβάνουν χώρα εκτός εκείνου του
κράτους μέλους.
(β) οι παραδόσεις για τις οποίες σχετίζεται η επιλογή
συνεπάγονται τη μεταφορά αγαθών από εκείνο το κράτος
μέλος και, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άσκηση της
επιλογής, θα θεωρούνταν, σύμφωνα με το νόμο εκείνου του
κράτους μέλους, ότι ελάμβαναν χώρα σε εκείνο το κράτος
μέλος. και
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(γ)

το πρόσωπο αυτό πραγματοποιεί σχετική παράδοση σε
χρόνο κατά τον οποίο η επιλογή είναι σε ισχύ σε σχέση με
αυτό το πρόσωπο.

(3) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο ή υπόχρεο για
εγγραφή όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους 1(α) και (β),
καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους αν
πραγματοποιεί παράδοση σε σχέση με την οποία πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Είναι παράδοση αγαθών υποκείμενη σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης.
(β) συνεπάγεται τη μεταφορά των αγαθών προς τη Δημοκρατία
από ή δυνάμει οδηγιών του προσώπου που πραγματοποιεί
την παράδοση.
(γ) είναι πράξη σύμφωνα με την οποία τα αγαθά αποκτώνται
στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος από πρόσωπο το
οποίο δεν είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.
(δ) πραγματοποιείται κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος Νόμου και μέσα στα πλαίσια ή για
προώθηση

της

επιχείρησης

που

ασκείται

από

τον

.

προμηθευτή και
(ε) δεν είναι οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δυνάμει μόνο της
παραγράφου 4(1) ή (6) του Δεύτερου Παραρτήματος.

Δεύτερου
Παραρτήματος

(4) Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει καταστεί υπόχρεο για εγγραφή
δυνάμει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον
οποίο

έχει

καταστεί

τοιουτοτρόπως

υπόχρεο

δυνάμει

των
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προηγούμενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου εκτός για
οποιανδήποτε εγγραφή η οποία μεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάμει
της παραγράφου 6(2), της παραγράφου 13(3) του Μέρους Ι ή της
παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.
(5) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει
του παρόντος Μέρους εκτός σύμφωνα με την παράγραφο 2.
(6)

Για

καθορισμό

για

τους

σκοπούς

της παρούσας

παραγράφου της αξίας οποιωνδήποτε σχετικών παραδόσεων δεν
λαμβάνεται

υπόψη,

οποιανδήποτε

μόνο

παράδοση

τόσο
όσο

ποσό

της

αντιπαροχής

αντιπροσωπεύει

για

οποιανδήποτε

υποχρέωση του προμηθευτή, σύμφωνα με το νόμο άλλου κράτους
μέλους, για την καταβολή του Φ.Π.Α. επί εκείνης της παράδοσης.
(7) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (1) και (2),
παραδόσεις για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 13Β(4), δεν
λαμβάνονται υπόψη.
2.-(1) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο έχει
καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους, παύει
να είναι υπόχρεο για εγγραφή αν σε οποιοδήποτε χρόνο (α)

οι σχετικές παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν από
εκείνο το πρόσωπο κατά τη διάρκεια του έτους που λήγει
στις 31 Δεκεμβρίου δεν είχαν υπερβεί τις £20.000 και δεν
περιελάμβαναν οποιαδήποτε παράδοση σε σχέση με την
οποία οι αναφερόμενες προϋποθέσεις στην παράγραφο
(13) είχαν εκπληρωθεί. και

(β) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αξία των σχετικών
παραδόσεων αυτού του προσώπου για το έτος το οποίο
αμέσως ακολουθεί το έτος αυτό, δεν θα υπερβεί τις
£20.000

και

ότι

αυτές

οι

παραδόσεις

δεν

θα
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περιλαμβάνουν παράδοση σε σχέση με την οποία εκείνες
οι προϋποθέσεις πληρούνται.

(2) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει
του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο ισχύει
σε σχέση με το πρόσωπο αυτό τέτοια επιλογή όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 1(2).
Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή.
3.-(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάμει του
παρόντος Μέρους, ειδοποιεί τον Έφορο για την υποχρέωση του
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα που δημιουργείται η
υποχρέωση.
(2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ειδοποιήσει
τον Έφορο είτε όχι, και η εγγραφή ισχύει από την ημέρα κατά την
οποία

δημιουργήθηκε

η

υποχρέωση

ή

από

οποιοδήποτε

προηγούμενο χρόνο που θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ του
Εφόρου και του προσώπου αυτού.
Αίτημα για εγγραφή
4.-(1) Όταν πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του
παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο (α) ικανοποιεί τον Έφορο ότι προτίθεται (i)

να ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1(2) και από συγκεκριμένη ημερομηνία
να πραγματοποιεί σχετικές παραδόσεις σε σχέση με
τις οποίες θα σχετίζεται αυτή η επιλογή.
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(ii)

από συγκεκριμένη ημερομηνία να πραγματοποιεί
σχετικές παραδόσεις σε σχέση με τις οποίες θα
ικανοποιείται οποιαδήποτε τέτοια επιλογή που έχει
ασκήσει. ή

(iii)

από συγκεκριμένη ημερομηνία να πραγματοποιεί
παραδόσεις

σε

σχέση

με

τις

οποίες

θα

πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1(3). και
(β)

ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος
Μέρους,

ο Έφορος, τηρουμένων τέτοιων όρων που κρίνει σκόπιμο να
επιβάλει, εγγράφει το πρόσωπο αυτό και η εγγραφή του ισχύει
από τέτοια ημερομηνία που δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ του
Εφόρου και του προσώπου αυτού.
(2) Όροι που επιβάλλονται δυνάμει της υποπαραγράφου (1) (α) μπορούν να επιβάλλονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς με
αναφορά σε, ή χωρίς αναφορά σε, οποιουσδήποτε όρους
οι οποίοι καθορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου. και
(β) μπορούν, οποτεδήποτε επιβάλλονται, να τροποποιούνται
μεταγενέστερα από τον Έφορο.
(3) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχο για εγγραφή δυνάμει
της παραγράφου 9 ή 10 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήματος,
ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου,
εγγράφεται δυνάμει του Μέρους Ι και όχι δυνάμει του Μέρους ΙΙ του
παρόντος Παραρτήματος.
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Ειδοποίηση θεμάτων που επηρεάζουν
τη συνέχιση της εγγραφής

5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος
Μέρους το οποίο παύει να είναι εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος
Νόμου, ειδοποιεί τον Έφορο για το γεγονός αυτό μέσα σε εξήντα
(60) ημέρες από την ημέρα της επέλευσης του.
(2)

Πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει της παραγράφου 4 του

Μέρους αυτού με αναφορά σε οποιανδήποτε πρόθεση του για
άσκηση

οποιασδήποτε

επιλογής

ή

για

πραγματοποίηση

παραδόσεων οποιασδήποτε περιγραφής, ειδοποιεί τον Έφορο μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση αυτής της επιλογής ή,
ανάλογα με την περίπτωση, από το πρώτο συμβάν μετά την
εγγραφή του όταν πραγματοποιεί τέτοια παράδοση, ότι έχει ασκήσει
την επιλογή ή πραγματοποιήσει τέτοια παράδοση.
(3) Πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αυτή
αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) του Μέρους αυτού η οποία, ως
αποτέλεσμα της απόσυρσης της ή διαφορετικά, παύει να έχει ισχύ σε
σχέση με οποιεσδήποτε σχετικές παραδόσεις από το εν λόγω
πρόσωπο, αυτό ειδοποιεί τον Έφορο, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες
από την ημερομηνία που η επιλογή παύει να έχει ισχύ, ότι έχει
ενεργήσει τοιουτοτρόπως.
(4)

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο

παύει να είναι εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου όταν (α) παύει να είναι πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπόχρεο ή
δικαιούχο να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, αν η
εγγραφή

του

και

οποιοδήποτε

νομοθέτημα

που

παρεμποδίζει πρόσωπο από το να καθίσταται υπόχρεο για
εγγραφή δυνάμει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο
χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. ή
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(β)

στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει εγγραφεί
δυνάμει της παραγράφου 4 του Μέρους αυτού δεν ήταν
τέτοιο πρόσωπο κατά την περίοδο εγγραφής του, παύει
να έχει οποιανδήποτε τέτοια πρόθεση όπως αναφέρεται
στην υποπαράγραφο 1(α) της εν λόγω παραγράφου.
Ακύρωση της εγγραφής

6.-(1) Τηρουμένης της παραγράφου 7, όταν πρόσωπο εγγεγραμμένο
δυνάμει του παρόντος Μέρους ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι
υπόχρεο να είναι εγγεγραμμένο, ο Έφορος, μετά από έγγραφη
αίτηση του προσώπου αυτού, ακυρώνει την εγγραφή του και η
ακύρωση ισχύει από την ημέρα που το ζήτησε ή από μια
μεταγενέστερη ημερομηνία που θα μπορούσε να συμφωνηθεί
μεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού.
(2) Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι, την ημέρα κατά την οποία
ένα πρόσωπο ενεγράφη δυνάμει του παρόντος Μέρους, αυτό (α) δεν ήταν υπόχρεο να είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του
παρόντος Μέρους. και
(β) στην περίπτωση προσώπου εγγεγραμμένου δυνάμει της
παραγράφου 4, του Μέρους αυτού δεν είχε την πρόθεση
σε αναφορά της οποίας ενεγράφη,
ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση
ισχύει από εκείνη την ημέρα.
(3) Τηρουμένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται
ότι πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί δυνάμει της παραγράφου 4 του
Μέρους αυτού, και δεν είναι στον παρόντα χρόνο υπόχρεο να είναι
εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Μέρους -
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(α) δεν έχει αρχίσει, μέχρι την ημερομηνία που καθόρισε στην
αίτηση του για εγγραφή, την πραγματοποίηση σχετικών
παραδόσεων, ασκήσει την εν λόγω επιλογή ή, ανάλογα με
την περίπτωση, αρχίσει να πραγματοποιεί παραδόσεις σε
σχέση με τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1(3). ή
(β) παρέβηκε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρο σχετικά με την
εγγραφή του,
ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση
ισχύει από συγκεκριμένη ημερομηνία ή, ανάλογα με την περίπτωση,
από την ημερομηνία παράβασης ή από μια μεταγενέστερη
ημερομηνία που θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου
και του προσώπου αυτού.
Όροι της ακύρωσης
7.-(1)

Ο Έφορος ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάμει της

παραγράφου 6(1) με ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο
εφόσον ικανοποιείται ότι σε σχέση με το χρόνο αυτό το εν λόγω
πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος
Νόμου.
(2) Ο Έφορος ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάμει της
παραγράφου 6(3) με ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο
εφόσον ικανοποιείται ότι σε σχέση με το χρόνο αυτό το εν λόγω
πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή δυνάμει
του παρόντος Νόμου.
(3) Η εγγραφή προσώπου το οποίο έχει ασκήσει τέτοια επιλογή
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) δεν ακυρώνεται με ισχύ της
ακύρωσης από οποιανδήποτε ημέρα πριν την 1η Ιανουαρίου του
έτους που ακολουθεί τη συμπλήρωση των 24 μηνών από την
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ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η εγγραφή του.
(4) Για καθορισμό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου
κατά πόσο πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή σε
οποιοδήποτε χρόνο οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου που
παρεμποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο ή δικαιούχο για
εγγραφή όταν είναι ήδη εγγεγραμμένο ή όταν καθίσταται υπόχρεο
για εγγραφή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Εξουσία διαφοροποίησης
συγκεκριμένων ποσών με διάταγμα
8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να αντικαταστήσει
οποιαδήποτε από τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος με
άλλα ποσά που κρίνει σκόπιμο.
Συμπληρωματικές διατάξεις
9.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να υποβληθεί στον

Έφορο δυνάμει του παρόντος Μέρους, υποβάλλεται σε τέτοιο τύπο
και περιέχει τέτοια στοιχεία που δύνανται να καθορίζονται σε
κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 10. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, παράδοση αγαθών
είναι σχετική παράδοση όταν (α) η παράδοση συνεπάγεται τη μεταφορά των αγαθών προς
τη

Δημοκρατία από ή δυνάμει των οδηγιών του

προσώπου που πραγματοποιεί την παράδοση.
(β) η παράδοση δεν συνεπάγεται την εγκατάσταση ή
συναρμολόγηση

των

αγαθών

εσωτερικό της Δημοκρατίας.

αυτών

σε

τόπο

στο
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(γ) η παράδοση είναι πράξη σύμφωνα με την οποία αγαθά
αποκτώνται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος από
πρόσωπο το οποίο δεν είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο.
(δ) η παράδοση πραγματοποιείται κατά ή μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και μέσα στα πλαίσια
ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκείται από τον
προμηθευτή. και
(ε) η παράδοση δεν είναι ούτε εξαιρούμενη παράδοση ούτε
παράδοση αγαθών τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια μεταφορικά μέσα και
δεν είναι οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δυνάμει μόνο της
παραγράφου 4(1) ή 6 του Δεύτερου Παραρτήματος.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Υποχρέωση για εγγραφή
1.-(1) Πρόσωπο το οποίο (α) δεν είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου. και
(β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του Μέρους Ι ή
Μέρους ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.
καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος
Μέρους στο τέλος οποιουδήποτε μήνα αν, κατά την περίοδο
που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο
εμπίπτει

εκείνος

ο

μήνας,

το

πρόσωπο

αυτό

έχει
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πραγματοποιήσει σχετικές αποκτήσεις των οποίων η αξία
υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000).
(2) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο ή υπόχρεο για
εγγραφή όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους (1)(α) και (β)
καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους σε
οποιοδήποτε χρόνο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η
αξία των σχετικών αποκτήσεων του κατά την περίοδο των τριάντα
(30) ημερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό σημείο θα υπερβεί τις
έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000).
(3) Πρόσωπο θεωρείται ότι κατέστη υπόχρεο για εγγραφή
δυνάμει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον
οποίο

έχει

καταστεί

τοιουτοτρόπως

υπόχρεο

δυνάμει

των

προηγούμενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εκτός για
οποιανδήποτε εγγραφή η οποία μεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάμει
της παραγράφου 6(3), της παραγράφου 13(3) του Μέρους Ι ή της
παραγράφου 6(2) του Μέρους ΙΙ του παρόντος Παραρτήματος.
(4) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει
του παρόντος Μέρους, εκτός σύμφωνα με την παράγραφο 2.
(5) Για τον καθορισμό της αξίας των σχετικών αποκτήσεων
οποιουδήποτε προσώπου για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου το ποσό της αντιπαροχής για οποιανδήποτε απόκτηση
όσο αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε υποχρέωση του προμηθευτή,
σύμφωνα με το νόμο άλλου κράτους μέλους, για την καταβολή του
Φ.Π.Α. επί της πράξης σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται η
απόκτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
(6) Για τον καθορισμό της αξίας των αποκτήσεων προσώπου για
τους σκοπούς των παραγράφων (1) και (2), αποκτήσεις για τις
οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 13Β(4) δεν λαμβάνονται υπόψη.
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2.-(1) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο έχει
καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους, παύει
να είναι υπόχρεο σε οποιοδήποτε χρόνο αν –
(α)

οι σχετικές του αποκτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου δεν είχαν υπερβεί τις έξι
χιλιάδες (6.000) λίρες, και

(β)

ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αξία των σχετικών
αποκτήσεων του για το αμέσως επόμενο έτος εκείνου
του έτους δεν θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ.
6.000).

(2) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει
του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο αν υπάρχουν βάσιμοι
λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των σχετικών του αποκτήσεων στην
περίοδο των τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό
σημείο θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000).
Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή
3.-(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του
παρόντος Μέρους οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την
υποχρέωση του (α)

στην περίπτωση υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου
1(1) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από το τέλος του μήνα
εντός του οποίου καθίσταται υπόχρεο. και

(β)

στην περίπτωση υποχρέωσης δυνάμει της παραγράφου
1(2), πριν το τέλος της περιόδου των τριάντα (30)
ημερών εντός της οποίας δημιουργείται η υποχρέωση.
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(2) Ο έφορος εγγράφει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, είτε
ειδοποιήσει τον Έφορο είτε όχι, και η εγγραφή του ισχύει από το
σχετικό χρόνο είτε από τέτοιο ενωρίτερο χρόνο που θα μπορούσε να
συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού.
(3) Στην παρούσα παράγραφο «ο σχετικός χρόνος»(α) στην περίπτωση που εμπίπτει στην υποπαράγραφο (1)(α),
σημαίνει το τέλος του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά
το τέλος του οποίου δημιουργήθηκε η υποχρέωση. και
(β) στην περίπτωση που εμπίπτει στην υποπαράγραφο (1)(β),
σημαίνει την αρχή της περιόδου εντός της οποίας
δημιουργήθηκε η υποχρέωση.
Δικαίωμα προς εγγραφή, κ.τ.λ.
4.-(1) Όταν πρόσωπο, που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάμει
του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο, ικανοποιεί τον
Έφορο ότι πραγματοποιεί σχετικές αποκτήσεις, ο Έφορος, αν το
ζητήσει γραπτώς το εν λόγω πρόσωπο, προβαίνει στην εγγραφή του
και η εγγραφή του ισχύει από την ημερομηνία που το ζήτησε ή από
μια προηγούμενη ημερομηνία που θα μπορούσε να συμφωνηθεί
μεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού.
(2) Όταν πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάμει
του παρόντος Νόμου, και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένο (α)

ικανοποιεί

τον

πραγματοποιήσει

Έφορο
σχετικές

ότι

προτίθεται

αποκτήσεις

από

να
μια

συγκεκριμένη ημερομηνία, και
(β)

ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος
Μέρους,
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ο Έφορος δύναται, τηρουμένων τέτοιων όρων όπως κρίνει σκόπιμο
να επιβάλει, να το εγγράψει και η εγγραφή ισχύει από τέτοια ημέρα
που θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου και του
προσώπου αυτού.
(3) Όροι που επιβάλλονται δυνάμει της υποπαραγράφου (2) (α) μπορούν να επιβάλλονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς με
αναφορά σε, ή χωρίς αναφορά σε, οποιουσδήποτε όρους
οι οποίοι καθορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου, και
(β)

μπορούν, όποτε επιβάλλονται, να τροποποιούνται
μεταγενέστερα από τον Έφορο.

(4) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχο για εγγραφή δυνάμει
των παραγράφων 9 ή 10 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήματος,
ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου,
εγγράφεται δυνάμει του Μέρους Ι και όχι δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, του
παρόντος Παραρτήματος.
Ειδοποίηση θεμάτων που επηρεάζουν
τη συνέχιση της εγγραφής
5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος
Μέρους το οποίο παύει να είναι εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος
Νόμου, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για το γεγονός αυτό μέσα
σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα της επέλευσης του.
(2)

Πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει της παραγράφου 4(2)

οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
το πρώτο συμβάν μετά την εγγραφή του όταν πραγματοποιεί σχετική
απόκτηση, ότι έχει πραγματοποιήσει τέτοια απόκτηση.
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(3)

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο

παύει να είναι εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου όταν (α) παύει να είναι πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπόχρεο ή
δικαιούχο να εγγραφεί δυνάμει του παρόντος Νόμου αν η
εγγραφή

του

και

οποιοδήποτε

νομοθέτημα

που

παρεμποδίζει πρόσωπο από το να καθίσταται υπόχρεο για
εγγραφή δυνάμει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο
χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. ή
(β) στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει εγγραφεί δυνάμει
της παραγράφου 4(2), δεν ήταν τέτοιο πρόσωπο

κατά

την περίοδο εγγραφής του, παύει να έχει οποιαδήποτε
πρόθεση να πραγματοποιήσει σχετικές αποκτήσεις.
Ακύρωση της εγγραφής
6.-(1) Τηρουμένης της παραγράφου 7, όταν πρόσωπο εγγεγραμμένο
δυνάμει του παρόντος Μέρους ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι
υπόχρεο να είναι εγγεγραμμένο, ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς
το πρόσωπο, ακυρώνει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από
την ημέρα που το ζήτησε ή από μια μεταγενέστερη ημερομηνία που
θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου και του
προσώπου αυτού.
(2) Τηρουμένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται
ότι πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Μέρους έχει
παύσει να είναι εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος Μέρους, δύναται
να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από την ημέρα
της παύσης ή από μια μεταγενέστερη ημερομηνία που θα μπορούσε
να συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού.
(3) Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι, την ημέρα κατά την οποία
πρόσωπο ενεγράφη δυνάμει του παρόντος Μέρους, αυτό -
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(α) δεν ήταν εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος Μέρους. και
(β) στην περίπτωση προσώπου εγγεγραμμένου δυνάμει της
παραγράφου 4(2), δεν είχε την πρόθεση σε αναφορά της
οποίας ενεγράφη,
ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η
ακύρωση ισχύει, από εκείνη την ημέρα.
(4) Τηρουμένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται
ότι πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί δυνάμει της παραγράφου 4(2)
και δεν είναι στον παρόντα χρόνο υπόχρεο να είναι εγγεγραμμένο
δυνάμει του παρόντος Μέρους (α) δεν έχει αρχίσει, από την ημερομηνία που καθόρισε στην
αίτηση του για εγγραφή, την πραγματοποίηση σχετικών
αποκτήσεων. ή
(β) παρέβηκε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρο σχετικά με την
εγγραφή του,
ο Έφορος, δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση
ισχύει από συγκεκριμένη ημερομηνία ή, ανάλογα με την περίπτωση,
από την ημερομηνία της παράβασης ή από άλλη μεταγενέστερη
ημερομηνία που θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου
και του προσώπου αυτού.
(5)

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο

είναι εγγράψιμο δυνάμει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε
χρόνο κατά τον οποίο είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάμει του
Μέρους αυτού ή είναι πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί σχετικές
αποκτήσεις.
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Όροι της ακύρωσης

7.-(1) Ο Έφορος, δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάμει
της παραγράφου 6(1), με ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε
χρόνο, εκτός αν ικανοποιείται ότι σε σχέση με το χρόνο αυτό το εν
λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του
παρόντος Νόμου.
(2) Ο Έφορος, δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάμει
της παραγράφου 6(2) ή (4) του Μέρους αυτού, με ισχύ της
ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν ικανοποιείται ότι σε
σχέση με το χρόνο αυτό, το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν
υπόχρεο, ή δικαιούχο, για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(3) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (4), η εγγραφή προσώπου
το οποίο (α) είναι εγγεγραμμένο δυνάμει της παραγράφου 4 του
Μέρους αυτού . ή
(β) δεν θα ήταν, αν δεν ήταν εγγεγραμμένο, υπόχρεο ή
δικαιούχο για εγγραφή δυνάμει οποιαδήποτε διάταξης του
παρόντος Νόμου εκτός από αυτή της παραγράφου 4 του
Μέρους αυτού,
δεν ακυρώνεται με ισχύ της ακύρωσης από οποιονδήποτε χρόνο
πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τη συμπλήρωση
των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που τέθηκε σε
ισχύ η εγγραφή του.
(4) Η υποπαράγραφος (3) δεν εφαρμόζεται για ακύρωση
εγγραφής δυνάμει της παραγράφου 6(3) ή (4) του Μέρους αυτού.
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(5) Για καθορισμό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,
κατά πόσο πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή σε
οποιοδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου που
παρεμποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο ή

δικαιούχο

για εγγραφή όταν είναι ήδη εγγεγραμμένο ή όταν καθίσταται
υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Εξουσία διαφοροποίησης συγκεκριμένων
ποσών με διάταγμα
8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να αντικαταστήσει
οποιαδήποτε από τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος με
άλλα ποσά.
Συμπληρωματικές διατάξεις
9. Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για οποιαδήποτε ειδοποίηση
που απαιτείται να υποβληθεί στον Έφορο δυνάμει του παρόντος
Μέρους, να υποβάλλεται σε ορισμένο τύπο και να περιέχει
συγκεκριμένα στοιχεία.
10. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, απόκτηση αγαθών
από άλλο κράτος μέλος, είναι σχετική απόκτηση όταν (α) είναι φορολογητέα απόκτηση αγαθών άλλων από αγαθά
που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αφορούν
καινούργια μεταφορικά μέσα.
(β) δεν είναι απόκτηση σύμφωνα με φορολογητέα συναλλαγή
και θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ότι
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. και
(γ) το γεγονός το οποίο, σε σχέση με αυτή την απόκτηση, είναι
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το πρώτο σχετικό γεγονός για σκοπούς φορολόγησης της
απόκτησης αυτής.
Μέρος ΙV
Υποβολή ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικά μέσα
Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο επιλέξει τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων για την υποβολή οποιασδήποτε ειδοποίησης
που προβλέπεται στο παρόν Παράρτημα, τότε για σκοπούς του
παρόντος

Νόμου

και

οποιασδήποτε

πολιτικής

ή

ποινικής

διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο
στο πρόσωπο που υποβάλλει τις ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικά μέσα,
θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα
έφεραν οι ειδοποιήσεις αν δεν υποβάλλονταν με ηλεκτρονικά μέσα
και το πρόσωπο που υποβάλλει τις ειδοποιήσεις θεωρείται ότι έχει
γνώση και του περιεχομένου τους.
Ο Έφορος δύναται με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τα ηλεκτρονικά
μέσα για την υποβολή ειδοποιήσεων από πρόσωπο που αναφέρεται
στην προηγούμενη παράγραφο.
Τροποποίηση

58. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Δεύτερου

ακολούθως:

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(1) Η παράγραφος 3 τροποποιείται με την προσθήκη, μετά την
υποπαράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ε):
«(ε)

η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή η

χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε σκοπό της ακίνητης
Ιδιοκτησίας
παραγράφου

που
9

αναφέρεται
του

στις

Πίνακα

Παραρτήματος, στις διατάξεις της

Α

διατάξεις
του

της

Πέμπτου

υποπαραγράφου
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(β) της παραγράφου 1 και στις διατάξεις της
παραγράφου 4 του ΄Ογδοου Παραρτήματος.».

(2) Η παράγραφος 4 τροποποιείται (α) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (5) του αριθμού «3»
(πρώτη γραμμή) και την αντικατάσταση του με τον αριθμό
«(4)».
(β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (5), αμέσως μετά τις
λέξεις «επί της παράδοσης» (πέμπτη γραμμή) της φράσης
«, απόκτησης».
(γ) με την προσθήκη μετά την παράγραφο 4 της ακόλουθης
νέας παραγράφου 4Α «4Α.-(1) Όταν, σε σχέση με περίπτωση που δεν
εμπίπτει στην παράγραφο 4(1), αγαθά που αποτελούν
περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης (α) μεταφέρονται από οποιοδήποτε κράτος μέλος
δυνάμει των οδηγιών του προσώπου που ασκεί
την επιχείρηση, και
(β) μεταφέρονται μέσα στα
προώθηση

αυτής

της

πλαίσια ή για
επιχείρησης

με

το

σκοπό να ληφθούν σε τόπο στο εσωτερικό
άλλου κράτους μέλους διαφορετικού από αυτό
από το οποίο μεταφέρονται,
τότε, ανεξάρτητα αν η μεταφορά συνδέεται ή όχι με
πράξη έναντι αντιπαροχής, αυτή αποτελεί παράδοση
αγαθών από το πρόσωπο αυτό.
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(2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρμόζεται (α) για τη μεταφορά των αγαθών από οποιοδήποτε
κράτος μέλος μέσα στα πλαίσια της μεταφοράς τους
από ένα μέρος εκείνου του κράτους μέλους σε άλλο
μέρος του ιδίου κράτους μέλους. ή
(β) σε αγαθά τα οποία έχουν μεταφερθεί από τόπο
εκτός των κρατών μελών για να εισέλθουν στο
έδαφος

της

κοινότητας

και

κράτος μέλος πριν το χρόνο

μεταφέρονται από
κατά τον οποίο θα

προέκυπτε οποιασδήποτε κοινοτική τελωνειακή
οφειλή

αναφορικά

με

οποιοδήποτε

κοινοτικό

τελωνειακό δασμό επί της εισόδου των αγαθών σε
αυτό το έδαφος.»·
(3) η παράγραφος 6 τροποποιείται (α) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (2)(α), μετά
τη

φράση «παράδοση των αγαθών» (δεύτερη

γραμμή) της φράσης «, την απόκτηση από άλλο
κράτος μέλος».
(β) με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (2)(α) της
φράσης «στη Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή)
καιτην αντικατάσταση της με τη φράση «από τόπο
εκτός των κρατών μελών».
Τροποποίηση

59. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Τρίτου

ακολούθως:

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.
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(α) Με την προσθήκη μετά το τέλος της παραγράφου 3, και
μετά την τελεία της φράσης «ο Έφορος δύναται με
Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα κριτήρια που θα
εφαρμόζονται για να κριθεί αν μια δραστηριότητα συνιστά
υπηρεσία που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου.».
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο 8, μετά την τελεία, της
φράσης

«Στις τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες κατά την

έννοια της παρούσας διάταξης, περιλαμβάνεται και η
παροχή πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.».
(γ) με την προσθήκη μετά την παράγραφο 8, των ακόλουθων
νέων παραγράφων 8Α και 8Β:
«8Α.- Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες,
8Β.-Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων (α) δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων, εξ
αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και
εξοπλισμού.
(β)

παροχή λογισμικού και ενημέρωσή του.

(γ)

παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και
διάθεση βάσεων δεδομένων.

(δ) παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών,
συμπεριλαμβανομένων

των

κάθε

είδους

τυχερών παιχνιδιών, πολιτικών, πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή
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ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων.
(ε)

παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως:
Νοείται ότι, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

μεταξύ

παρέχοντος

και

λήπτη

υπηρεσίας από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί
η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται
ηλεκτρονικά.».
(4) με τη διαγραφή στην παράγραφο 10 της φράσης «μέχρι 9»
(δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση της με τη φράση «μέχρι 7
και 9».
Τροποποίηση

60. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Τέταρτου

ακολούθως:

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α) Με την προσθήκη στον τίτλο, μετά τις λέξεις «Άρθρο 14»,
των λέξεων «και 14Α».
(β) με την προσθήκη, πάνω από τις λέξεις «Άρθρο 14 και 14Α»,
του τίτλου «ΜΕΡΟΣ Ι».
(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 1, της
ακόλουθης νέας παραγράφου 1Α «1Α.-(1) Όταν (α) οποιαδήποτε αγαθά των οποίων η παράδοση
συνεπάγεται τη μεταφορά τους προς τη
Δημοκρατία -
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(i)

επιβαρύνονται

σε

σχέση

με

τη

μεταφορά τους προς τη Δημοκρατία με
ειδικό φόρο κατανάλωσης. ή
(ii)

αφορούν καινούργια μεταφορικά μέσα
τα

οποία σε σχέση με τη μεταφορά

τους

προς

τη

Δημοκρατία

επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης.
ή
(iii)

για

αυτή

τη

μεταφορά

υπόκεινται,

σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη που
εκάστοτε

ισχύει

για

μεταβατικούς

σκοπούς σε σχέση με την ένταξη
οποιουδήποτε

Κράτους

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε
εισαγωγικό

δασμό

ή

ειδικό

φόρο

κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης.
τότε η αξία της παράδοσης, θα θεωρείται ότι είναι
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου το
άθροισμα της αξίας της, και

του

ποσού, στην

έκταση που δεν έχει ήδη περιληφθεί στην αξία
αυτή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, ανάλογα
με την περίπτωση, του εισαγωγικού δασμού ή του
ειδικού

φόρου

κατανάλωσης

ή

του

φόρου

κατανάλωσης που έχει ή θα καταβληθεί σε σχέση
με τα αγαθά.».
(δ)

με την προσθήκη στην παράγραφο 4(1),
αμέσως μετά την υπό-υποπαράγραφο (γ),
της ακόλουθης νέας υπό-παραγράφου (δ):
«(δ) της παραγράφου 3(ε) του Δεύτερου
Παραρτήματος του παρόντος Νόμου,»·
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(ε)

με τη διαγραφή στην παράγραφο 8(1), της
φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «με τη τιμή
συναλλάγματος» και τελειώνει με τις λέξεις
«οι υπηρεσίες» και αντικατάσταση της με τη
φράση «λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του
νομίσματος αυτού προς την κυπριακή λίρα,
κατά τη σχετική ημέρα, σύμφωνα με την
εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(στ) με τη διαγραφή στην παράγραφο 8 της
υποπαραγράφου (2) και την αναρίθμηση της
υποπαραγράφου (3) σε «(2)».
(ζ)

με

την

προσθήκη,

παράγραφο

9,

της

αμέσως

μετά

ακόλουθης

την
νέας

παραγράφου 10:
«10. ΄Οταν υπάρχει μίσθωση της ακίνητης
Ιδιοκτησίας,

που

καθορίζεται

στην

παράγραφο 9 (α)ιι του Πίνακα Α του
Πέμπτου

Παραρτήματος

και

στις

παραγράφους 1(β) μέχρι 4 του ΄Ογδοου
Παραρτήματος, με δικαίωμα εξαγοράς, η
αξία

της

συναλλαγής

είναι

η

συμφωνηθείσα τιμή μετά την αφαίρεση των
τμηματικών καταβαλλόμενων μισθωμάτων
για τα οποία οφείλεται ξεχωριστός φόρος,
ως παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο που
προβλέπεται

από

τη

συμφωνία

να

καταβάλλονται.»·
(η)

με

την

προσθήκη,

αμέσως

μετά

την

παράγραφο 9 του Μέρους Ι, του ακόλουθου
νέου Μέρους ΙΙ:
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1.-(1)

Όταν αγαθά, σε τέτοιες περιπτώσεις που το Υπουργικό

Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να καθορίζει, αποκτώνται στη
Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος (α) επιβαρύνονται σε σχέση με τη μεταφορά τους προς τη
Δημοκρατία με

ειδικό

φόρο

κατανάλωσης. ή

(β) αφορούν καινούργια μεταφορικά μέσα τα οποία σε
σχέση με τη μεταφορά τους προς τη Δημοκρατία
επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης. ή
(γ) για αυτή τη μεταφορά υπόκεινται, σύμφωνα με
οποιαδήποτε

διάταξη

που

εκάστοτε

ισχύει

για

μεταβατικούς σκοπούς σε σχέση με την ένταξη
οποιουδήποτε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
οποιοδήποτε

εισαγωγικό

δασμό

ή

ειδικό

φόρο

κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης,
τότε η αξία της παράδοσης, θεωρείται ότι είναι για τους
σκοπούς του παρόντος Νόμου το άθροισμα της αξίας της
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρούσα παράγραφος και
του ποσού, στην έκταση που δεν έχει ήδη περιληφθεί στην
αξία αυτή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, ανάλογα με
την περίπτωση, του εισαγωγικού δασμού ή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ή του φόρου κατανάλωσης που έχει ή
θα καταβληθεί σε σχέση με τα εν λόγω αγαθά.
2.-(1) Όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με
οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για τους σκοπούς του
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παρόντος Νόμου δυνάμει της παραγράφου 4(1) ή 4Α του Δεύτερου
Παραρτήματος, η αξία της σχετικής πράξης καθορίζεται, στην
περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντιπαροχή, σύμφωνα με
την υποπαράγραφο (2).
(2) Η αξία της πράξης είναι (α) τόση χρηματική αντιπαροχή όση θα ήταν πληρωτέα από τον
προμηθευτή

που

επρόκειτο, κατά

πραγματοποιεί

την

παράδοση

αν

το χρόνο της απόκτησης, να αγοράσει

αγαθά πανομοιότυπα από κάθε άποψη, περιλαμβανομένης
της ηλικίας και της κατάσταση, με τα εν λόγω αγαθά. ή
(β) αν η αξία δεν μπορεί να εξακριβωθεί σύμφωνα με την
παράγραφο (α), τόση χρηματική αντιπαροχή όση θα ήταν
πληρωτέα από τον προμηθευτή αν επρόκειτο κατά το χρόνο
εκείνο να αγοράσει αγαθά όμοια και της ίδιας ηλικίας και
κατάστασης με τα εν λόγω αγαθά. ή
(γ) αν η αξία δεν μπορεί να εξακριβωθεί ούτε με βάση την
παράγραφο (α) ούτε με βάση την παράγραφο (β), το κόστος
παραγωγής των εν λόγω αγαθών αν επρόκειτο να
παραχθούν κατά το χρόνο εκείνο.
(3)

Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (2), το ποσό της

χρηματικής αντιπαροχής που θα ήταν πληρωτέο από οποιοδήποτε
πρόσωπο αν επρόκειτο να αγοράσει οποιαδήποτε αγαθά, λογίζεται
ότι είναι το ποσό που θα ήταν πληρωτέο ύστερα από την αφαίρεση
οποιουδήποτε ποσού που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς ως
Φ.Π.Α. επί της παράδοσης των αγαθών στο εν λόγω πρόσωπο.
3.-(1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων της παρούσας
παραγράφου, όταν -
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(α) αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος. και
(β)

οποιοδήποτε ποσό σχετικό με τον καθορισμό της
αξίας της σχετικής πράξης είναι εκφρασμένο σε
νόμισμα άλλο από την Κυπριακή λίρα,

τότε, για τους σκοπούς καθορισμού της αξίας της σχετικής πράξης,
το ποσό αυτό μετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες λαμβάνοντας υπόψη
την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς την Κυπριακή λίρα, κατά τη
σχετική ημέρα, σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή
νομοθεσία.
(2) Όταν αγαθά αποκτώνται από κράτος μέλος, η κατάλληλη τιμή
συναλλάγματος θα πρέπει να καθορίζεται για το σκοπό καθορισμού
της αξίας της σχετικής πράξης με αναφορά στο σχετικό χρόνο. και
αντίστοιχα,

η ημέρα

κατά την οποία εμπίπτει ο εν λόγω χρόνος

είναι η σχετική ημέρα για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1).
4. Στο παρόν Μέρος «σχετική πράξη», σε σχέση με οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών
από άλλο κράτος μέλος, σημαίνει την πράξη σύμφωνα με την οποία
τα αγαθά αποκτώνται.
«ο σχετικός χρόνος», σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση,
σημαίνει (α) αν το πρόσωπο από το οποίο αποκτώνται τα αγαθά δεν
είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και ο χρόνος της
απόκτησης δεν καθορίζεται σύμφωνα με Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12Γ(3), ο χρόνος του
γεγονότος ο οποίο, σε σχέση με αυτή την απόκτηση, είναι
το πρώτο σχετικό γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης
της απόκτησης. και
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(β)

σε

οποιαδήποτε

άλλη

περίπτωση,

ο

χρόνος

της

απόκτησης.».
3.-(1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων της παρούσας
παραγράφου, όταν (α) αγαθά αποκτώνται από άλλο Κράτος μέλος. και
(β) οποιοδήποτε ποσό σχετικό με τον καθορισμό της αξίας της
σχετικής πράξης είναι εκφρασμένο σε νόμισμα άλλο από
την Κυπριακή λίρα,
τότε, για τους σκοπούς καθορισμού της αξίας της σχετικής
πράξης, το ποσό αυτό μετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες
λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς
την Κυπριακή λίρα, κατά τη σχετική ημέρα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της
δασμολογητέας αξίας.
(2) Όταν αγαθά αποκτώνται από κράτος μέλος, η κατάλληλη τιμή
συναλλάγματος θα πρέπει να καθορίζεται για το σκοπό καθορισμού
της αξίας της σχετικής πράξης με αναφορά στο σχετικό χρόνο. και
αντίστοιχα, η ημέρα κατά την οποία εμπίπτει ο εν λόγω χρόνος είναι
η σχετική ημέρα για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο
πάνω.
4. Στο παρόν Μέρος «σχετική πράξη», σε σχέση με οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών
από άλλο κράτος μέλος, σημαίνει την πράξη σύμφωνα με την οποία
τα αγαθά αποκτώνται.
«ο σχετικός χρόνος», σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση,
σημαίνει -
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(α)

αν το πρόσωπο από το οποίο αποκτώνται τα αγαθά
δεν είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και ο χρόνος
της

απόκτησης

δεν

καθορίζεται

σύμφωνα

με

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου
12Γ(3), ο χρόνος του γεγονότος το οποίο, σε σχέση με
αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για
τους σκοπούς φορολόγησης της απόκτησης. και
(β)

σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο χρόνος της
απόκτησης».

Τροποποίηση

61. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Πέμπτου

ακολούθως:

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α) με τη διαγραφή στην παράγραφο 2(α) του Πίνακα Α της
φράσης «του Δεύτερου Πίνακα του εκάστοτε σε ισχύ περί
Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την προσθήκη της φράσης
«της συνδυασμένης ονοματολογίας όπως αυτή θεσπίστηκε
από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου
για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο

όπως

αυτός

εκάστοτε

τροποποιείται

ή

αντικαθίσταται.».
(β) με τη διαγραφή στην παράγραφο 2(β) του Πίνακα Α, της
φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «που παρουσιάζονται»
(Τρίτη γραμμή) και τελειώνει με τις λέξεις «οικιακές χρήσεις»
(έβδομη γραμμή) και αντικατάσταση της με τη φράση «που
προορίζονται
παραγωγή.»·

αποκλειστικά

για

χρήση

στην

αγροτική
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(γ) με την προσθήκη στον Πίνακα Α, των ακόλουθων νέων
παραγράφων 4 μέχρι 9:
«4. Παραδόσεις νερού μη εμφιαλωμένου.
5. Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε
ξεχωριστά φύλλα. Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις
τυπωμένες,
διαφημίσεις.

έστω

και

εικονογραφημένες

ή

με

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και

λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά.
Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή
μη, έστω και δεμένη.

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα

κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες
τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες,
τυπωμένα.

Τα είδη της παρούσας παραγράφου

κατατάσσονται στους Κωδικούς

ΣΟ 49.01 μέχρι ΣΟ

49.05.
6. Παράδοση των εξής αγαθών:
(α)

Ειδικές

ανυψωτικές

συσκευές

(σκάλες,

ανελκυστήρες , μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος
αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται
για την εξυπηρέτηση αναπήρων του Κωδικού ΣΟ
ex. 84.28.
(β)

Γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille και ειδικές
ηλεκτρονικές

γραφομηχανές

(ηλεκτρονικές

συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα
πρόσωπα του Κωδικού ΣΟ ex. 84.69.
(γ)

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα
για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο
μηχανισμό προώθησης του Κωδικού ΣΟ 87.13.
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(δ)

Είδη και συσκευές ορθοπεδικές, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες
και οι επίδεσμοι και οι πατερίτσες.

Νάρθηκες,

υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για
κατάγματα.

Είδη και συσκευές προσθέσεως.

Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους
κωφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με
το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται
στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την
αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας
αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα
των πιο πάνω αγαθών. Τα είδη της παρούσας
υποπαραγράφου κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ
ex. 90.21 του Δασμολογίου.
(ε)

Αναπνευστικές συσκευές για τη θεραπεία του
άσθματος

(αεροθάλαμοι

με

δοσιμετρικούς

εισπνευστήρες, νεφελωτές εισπνεόμενων υγρών
φαρμάκων του Κωδικού ΣΟ ex 90.19 και
σπιρόμετρα για καταμέτρηση της αναπνευστικής
ικανότητας του ασθενούς του Κωδικού ΣΟ ex
90.18).
7. Παράδοση των εξής αγαθών:
(α)

παγωτά, παγωτοσκευάσματα, γιαουρτοπαγωτό,
γρανίτες και παρόμοια προϊόντα χωρίς περαιτέρω
προπαρασκευή·

(β)

αλατισμένα ή πικάντικα προϊόντα από δημητριακά
(εξαιρουμένων

των

δημητριακών

που

καταναλώνονται συνήθως με την προσθήκη
γάλακτος
ανθρώπινη

για

πρωϊνό)

κατανάλωση

συσκευασμένα
χωρίς

για

περαιτέρω
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προπαρασκευή·
(γ)

αλατισμένα ή πικάντικα προϊόντα από πατάτα ή
υποκατάστατα της συσκευασμένα για ανθρώπινη
κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή·

(δ)

ξηροί καρποί αλατισμένοι ή καβουρδισμένοι ή
πικάντικοι

συσκευασμένοι

για

ανθρώπινη

κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή·
8. Παράδοση υγραερίου.
9(α)(i)

μεταβίβαση κτιρίων ή τμημάτων τους και του
οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ή και
εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επ’ αυτών
εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη
εγκατάσταση σ’ αυτά, και που χρησιμοποιούνται
ως πρώτη κατοικία

(ii) μεταβίβαση της κατοχής κτιρίων ή τμημάτων
τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί
με αυτά ή και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επ’
αυτών, δυνάμει σύμβασης πώλησης τους ή
δυνάμει συμφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα
μεταβιβαστούν και τα κτίρια μαζί με το οικόπεδο
που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά σε κάποιο χρόνο
στο μέλλον ή δυνάμει μίσθωσης τους με
δικαίωμα εξαγοράς, εφόσον πραγματοποιείται
πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά και
που χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία
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(β) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κτίρια
θεωρούνται τα κτίσματα γενικά και κάθε είδους
κατασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το
έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο.
(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρώτη
εγκατάσταση σημαίνει την πρώτη χρησιμοποίηση,
με οποιοδήποτε τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την
ανέγερση

τους,

ιδιοκατοίκησης,

περιλαμβανομένων
ιδιόχρησης,

της

μίσθωσης

ή

οποιασδήποτε άλλης χρήσης.
(δ) Οι όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια εφαρμογής της
παραγράφου

αυτής

θα

καθορίζονται

με

Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
(ε) (i) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (α)(i)(ii), (β)
και

(γ)

της

παρούσας

Παραγράφου

δεν

εφαρμόζονται για τα κτίρια για τα οποία έχει
κατατεθεί

δεόντως

συμπληρωμένη

αίτηση

έκδοσης πολεοδομικής άδειας πριν την 1η
Μαΐου 2004.
(ii)

Στις περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν
απαιτείται η κατάθεση πολεοδομικής άδειας
δυνάμει

Γενικού

ή

Ειδικού

Διατάγματος

Ανάπτυξης, οι διατάξεις των υποπαραγράφων
(α)(i)(ii), (β) και (γ) της παρούσας Παραγράφου
εφαρμόζονται για τα κτίρια για τα οποία έχει
κατατεθεί δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για
έκδοση άδειας οικοδομής μετά την 1η Μαΐου
2004.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3849, 30/4/2004

95(I)/2004
136

Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος–
«πολεοδομική άδεια» σημαίνει την πολεοδομική
άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τον εκάστοτε
ισχύοντα Νόμο για την έκδοση πολεοδομικών
αδειών

«άδεια οικοδομής» σημαίνει την άδεια οικοδομής
που

εκδίδεται

ισχύοντα

Νόμο

σύμφωνα
για

την

με

τον

έκδοση

εκάστοτε
αδειών

οικοδομής.»
(δ) με την προσθήκη στον Πίνακα Β, αμέσως μετά την
παράγραφο 5, της ακόλουθης νέας παραγράφου 6:
«6. Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών που
φέρουν μαζί τους αστικά και αγροτικά λεωφορεία με
κόμιστρο για κάθε επιβάτη.»
Τροποποίηση

62.

του Έκτου

ακολούθως:

Παραρτήματος

Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο 1 των λέξεων «στη
Δημοκρατία» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους
με τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών».
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου 2 και την αντικατάσταση
της με την πιο κάτω νέα παράγραφο:
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«2.

Υπηρεσίες

που

συνίστανται

σε

εργασίες

που

εκτελούνται επί κινητών αγαθών τα οποία έχουν για σκοπό
αυτό αποκτηθεί ή ληφθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ή
εισαχθεί στο εσωτερικό οποιουδήποτε κράτους μέλους, και
στη συνέχεια πρόκειται, να εξαχθούν και πράγματι
εξάγονται σε τόπο εκτός των κρατών μελών (α)

από ή για λογαριασμό του παρέχοντος τις
υπηρεσίες. ή

(β) όταν ο λήπτης των υπηρεσιών ανήκει σε τόπο
εκτός των κρατών μελών, από ή για λογαριασμό
του λήπτη.»·
(γ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο 5(ε) των λέξεων «ή
αγαθών (πρώτη γραμμή)».

(δ)

με την προσθήκη στην παράγραφο 5 της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου (στ) «(στ) Μεταφορά αγαθών από τόπο εντός των κρατών
μελών

σε

τόπο

εκτός

των

κρατών

μελών

ή

αντίστροφα στην έκταση που η μεταφορά παρέχεται
στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.».
(ε)

με την προσθήκη στην υποπαράγραφο 6(α) πριν την
άνω τελεία της φράσης «εκτός των κρατών μελών».

(στ) με

τη

διαγραφή

της

υποπαραγράφου

6(β)

και

αντικατάστασή της με την πιο κάτω νέα υποπαράγραφο:
«(β) την εισαγωγή αγαθών τα οποία προορίζονται να
υπαχθούν στα καθεστώτα της παραγράφου 10».
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(ζ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο 8 της φράσης «από τη
Δημοκρατία» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάσταση
της με τη φράση «σε τόπο εκτός των κρατών μελών» και
διαγραφή της φράσης «εκτός της Δημοκρατίας» (τρίτη
γραμμή) και αντικατάσταση της με τη φράση «εκτός των
κρατών μελών».

(η)

με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο 8 της
ακόλουθης νέας παραγράφου 8Α:
«(8Α) Υπηρεσίες ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών
εντός της έννοιας των εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, από ή
προς τα νησιά που απαρτίζουν τις αυτόνομες περιοχές
των Αζορών και της Μαδέρας ή μεταξύ αυτών των
τόπων, στην έκταση που οι υπηρεσίες θεωρούνται ως
παρεχόμενες στη Δημοκρατία.».

(θ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο 9 της φράσης «της
Δημοκρατίας»

(πέμπτη

και

έκτη

γραμμή)

και

αντικατάστασή της με τη φράση «των κρατών μελών»
και

την

προσθήκη,

αμέσως

μετά

το

τέλος

της

παραγράφου, της φράσης «Εξαιρούνται οι παροχές
υπηρεσιών των πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν
στο όνομα και για λογαριασμό των ταξιδιωτών εφόσον
αυτές πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος.».
(ι)

με τη διαγραφή της παραγράφου 10 και την προσθήκη
της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«10(α)

Παραδόσεις

αγαθών

υποκειμένων

σε

εισαγωγικό δασμό ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο
κατανάλωσης που πραγματοποιούνται μετά την είσοδο
τους στη Δημοκρατία από τόπο εκτός των κρατών
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μελών αλλά προτού λάβουν τελωνειακό προορισμό.
(β)

Παραδόσεις

και

αποκτήσεις

αγαθών

που

προορίζονται (i)

να προσκομιστούν στο τελωνείο και να
τεθούν

ενδεχομένως

σε

αποθήκες

προσωρινής εναπόθεσης,
(ii)

να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη
αποθήκη,

(iii)

να

τεθούν

σε

καθεστώς

τελωνειακής

αποταμίευσης ή ενεργητικής τελειοποίησης,
(iv)

να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα
της Δημοκρατίας, για να ενσωματωθούν σε
εξέδρες γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης, με
σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση,
μετασκευή ή τον εξοπλισμό τους ή για τη
σύνδεση των εξέδρων αυτών με τη ξηρά,
καθώς και για το ανεφοδιασμό αυτών των
εξέδρων γεωτρήσεων ή εκμετάλλευσης,

(v)

να τεθούν σε φορολογική αποθήκη όπως
προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί
Φόρων

Κατανάλωσης

Νόμο,

εφόσον

πρόκειται για προϊόντα για τα οποία οι
κοινοτικές

διατάξεις

προβλέπουν

ότι

υπάγονται στο καθεστώς των φορολογικών
αποθηκών

της

Οδηγίας

92/12/ΕOK

του

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή,
την κυκλοφορία και τους ελέγχους των
προϊόντων

που

υπόκεινται

φόρους κατανάλωσης.

σε

ειδικούς
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(vi)

να τεθούν σε χώρους υπό τελωνειακή
επιτήρηση,

αποθηκών

ανεφοδιασμού

με

βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της
Επιτροπή της 15ης
τις

κοινές

Απριλίου 1999 για

λεπτομέρειες

εφαρμογής

του

καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής
για τα γεωργικά προϊόντα.
Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (i) μέχρι (v) καθεστώτα
νοούνται όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε σε
ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.
(γ)

Παροχές υπηρεσιών συναφείς με τις παραδόσεις και
αποκτήσεις

αγαθών

που

αναφέρονται

στην

υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου.
(δ)

Παραδόσεις

αγαθών

και

παροχές

υπηρεσιών

που

πραγματοποιούνται:
(i)

στους

χώρους

που

απαριθμούνται

στην

υποπαράγραφο (β)(i) μέχρι (β)(iv), με διατήρηση μιας
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω
υποπαράγραφο.
(ii) στους

χώρους

που

απαριθμούνται

στην

υποπαράγραφο (β)(ν) με διατήρηση, στο εσωτερικό
της Δημοκρατίας, της κατάστασης που αναφέρεται
στην εν λόγω υποπαράγραφο.
(ε)

Παραδόσεις αγαθών:
(i)

με

διατήρηση

των

καθεστώτων

προσωρινής

εισαγωγής, με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς
δασμούς ή εξωτερικής διαμετακόμισης, με διατήρηση
της

διαδικασίας

της

εσωτερικής

Kοινοτικής
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διαμετακόμισης,
(ii) καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται
άμεσα με τις παραδόσεις αυτές.».

(ια)

με

τη

διαγραφή

«Δημοκρατίας»,

στην
σε

παράγραφο

δύο

11

περιπτώσεις,

της

λέξης

και

την

αντικατάστασή της αντίστοιχα με τη λέξη «Κοινότητας».
(ιβ) με την προσθήκη στην παράγραφο 16 μετά τη λέξη
«επισιτισμού» (τρίτη γραμμή) της φράσης «Ο Έφορος
δύναται με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει τα κριτήρια που θα
εφαρμόζονται για να κριθεί αν μια δραστηριότητα συνιστά
δραστηριότητα επισιτισμού».
(ιγ) με τη διαγραφή στην παράγραφο 16(γ) των λέξεων
«σιρόπια, συμπυκνώματα» και αντικατάστασή της με τη
φράση

«σιρόπια,

Συμπυκνώματα»

αρωματισμένα

ή/και

χρωματισμένα.

.

(ιδ) με την προσθήκη στην παράγραφο 16, αμέσως μετά την
υποπαράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου
(ε):
«(ε) Τα πιο κάτω προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση:
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(i)

παγωτά, παγωτοσκευάσματα, γιαουρτοπαγωτό,
γρανίτες

και

παρόμοια

προϊόντα

χωρίς

περαιτέρω προπαρασκευή·
(ii)

αλατισμένα

ή

πικάντικα

προϊόντα

από

δημητριακά εξαιρουμένων των δημητριακών που
καταναλώνονται συνήθως με την προσθήκη
γάλακτος
ανθρώπινη

για

πρωϊνό)

κατανάλωση

συσκευασμένα
χωρίς

για

περαιτέρω

προπαρασκευή·
(iii)

αλατισμένα ή πικάντικα προϊόντα από πατάτα ή
υποκατάστατα της συσκευασμένα για ανθρώπινη
κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή·

(iv)

ξηροί καρποί αλατισμένοι ή καβουρδισμένοι ή
πικάντικοι

συσκευασμένοι

για

ανθρώπινη

κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή.»·
(iε) κατάργηση των παραγράφων 13, 19, 20, 21,22 και 23.
Τροποποίηση

63. Tο Έβδομο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του Έβδομου

ακολούθως:

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη, μετά την υποπαράγραφο (ζ) της
παραγράφου 3 του Πίνακα Α, της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου (η):
«(η) διαιτολόγους και κλινικούς διαιτολόγους
εγγεγραμμένους στο Μητρώο που τηρείται
σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Επιστημόνων

31(Ι) του 1996.

Τροφίμων,

Τεχνολόγων

Τροφίμων

και

Διαιτολόγων και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του
1996 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.».
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(β)

με την προσθήκη, μετά το τέλος της παραγράφου 6 του
Πίνακα Α, της φράσης «νοουμένου ότι η εξαίρεση αυτή δε
δημιουργεί

κίνδυνο

στρέβλωσης

των

όρων

του

ανταγωνισμού».
(γ) με την προσθήκη στον Πίνακα Β μετά την παράγραφο 5 της
ακόλουθης νέας παραγράφου 6:
«6. Η εισαγωγή χρυσού από την Κεντρική Τράπεζα.».
Τροποποίηση

64. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του ΄Ογδοου

του Όγδοου

Παραρτήματος και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο

Παραρτήματος
του βασικού

Παράρτημα:

νόμου.

«ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(΄Αρθρο 39)
ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1. Οι ακόλουθες συναλλαγές είναι εξαιρούμενες συναλλαγές:
(α)

μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων -
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(i)

της

παροχής

διαμονής

ξενοδοχειακού

ή

περιλαμβανομένης

στα

πλαίσια

παρεμφερούς

και

της

του

τομέα,

διαμονής

σε

κατασκηνωτικούς χώρους,
(ii)

της μίσθωσης υποστατικών ή χώρων για
στάθμευση οχημάτων,

(iii)

της μίσθωσης εξοπλισμού και μηχανημάτων
μόνιμα εγκατεστημένων,

(iv)

της μίσθωσης χρηματοθυρίδων, και

(ν)

της μίσθωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας που
καθορίζεται στις παραγράφους 1(β) μέχρι 4 του
παρόντος

Παραστήματος,

με

δικαίωμα

εξαγοράς.
(β)

παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας εξαιρουμένων των πιο
κάτω συναλλαγών:
(i)

μεταβίβαση κτιρίων ή τμημάτων τους και του
οικοπέδου που ματαβιβάζεται μαζί με αυτά ή
και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επ’ αυτών
εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη
εγκατάσταση σ’ αυτά,

(ii)

μεταβίβαση της κατοχής κτιρίων ή τμημάτων
τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί
με αυτά ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επ’
αυτών, δυνάμει σύμβασης πώλησης τους

ή

δυνάμει συμφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα
μεταβιβαστούν και τα κτίρια μαζί με το οικόπεδο
που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά σε κάποιο
χρόνο στο μέλλον ή δυνάμει μίσθωσης τους με
δικαίωμα εξαγοράς, εφόσον πραγματοποιείται
πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά.
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2.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κτίρια

θεωρούνται τα κτίσματα γενικά και κάθε είδους κατασκευές
που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο
σταθερό και μόνιμο.
3.

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρώτη

εγκατάσταση

σημαίνει

την

πρώτη

χρησιμοποίηση,

με

οποιοδήποτε τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την ανέγερση
τους, περιλαμβανομένων της ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης,
μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης.
4. (α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1(β)(i) και (ii), 2 και 3
του παρόντος Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται για τα κτίρια
για τα οποία έχει κατατεθεί δεόντως συμπληρωμένη αίτηση
έκδοσης πολεοδομικής άδειας πριν την 1 Μαΐου 2004.
(β) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν απαιτείται
η κατάθεση πολεοδομικής άδειας δυνάμει Γενικού ή Ειδικού
Διατάγματος Ανάπτυξης, οι διατάξεις των παραγράφων 1(β) Ι
και ΙΙ, 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται για
τα κτίρια για τα οποία έχει κατατεθεί δεόντως συμπληρωμένη
αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μετά την 1 Μαΐου, 2004.
Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος«πολεοδομική άδεια» σημαίνει την πολεοδομική άδεια που
εκδίδεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο για την
έκδοση πολεοδομικών αδειών
«άδεια οικοδομής» σημαίνει την άδεια οικοδομής που
εκδίδεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Νόμο για την
έκδοση αδειών οικοδομής.
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Τροποποίηση

65. Το Δέκατο Παράρτημα τροποποιείται ως ακολούθως:

του Δέκατου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α) με τη διαγραφή στην παράγραφο 1(1) από τον τίτλο της
φράσης «τιμολόγια Φ.Π.Α.».
(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο 1(1) της φράσης που
αρχίζει από «και μπορούν να απαιτούν» (τρίτη και τέταρτη
γραμμή) και λήγει με τη φράση «πρέπει να περιέχονται σε
τιμολόγιο Φ.Π.Α.» (τελευταία γραμμή).
(γ) με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (2).

(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (1) της
παραγράφου 1, νέων υποπαραγράφων (2) μέχρι (2Β):
«(2) Κανονισμοί δυνάμει της παρούσας παραγράφου
μπορούν να απαιτούν την υποβολή στον Έφορο από
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, σε τέτοιους χρόνους και
διαστήματα, σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιο τύπο και
με τέτοιο τρόπο που μπορεί να (α) καθορίζονται στους Κανονισμούς. ή

(β) καθορίζονται από τον Έφορο σύμφωνα με τις εξουσίες
που του παρέχονται με βάση τους Κανονισμούς,
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δηλώσεων που περιέχουν τέτοιες λεπτομέρειες πράξεων
που αφορούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και οι
οποίες πράξεις συνεπάγονται τη μετακίνηση των αγαθών
μεταξύ

κρατών

μελών,

και

για

τα

πρόσωπα

που

εμπλέκονται με αυτές τις πράξεις, όπως μπορεί να
καθορίζονται στους Κανονισμούς.
(2Α) Κανονισμοί δυνάμει της παρούσας παραγράφου
μπορούν να προβλέπουν αναφορικά με τις περιπτώσεις
που (α) οποιαδήποτε αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια μεταφορικά
μέσα αποκτώνται στη Δημοκρατία από άλλο
κράτος μέλος από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(β) η απόκτηση των αγαθών αποτελεί φορολογητέα
απόκτηση και δεν είναι σύμφωνα με φορολογητέα
συναλλαγή. και
(γ) το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο κατά το χρόνο της απόκτησης,
όπως απαιτείται το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά
να επιδίδει στον Έφορο τέτοια ειδοποίηση αναφορικά
με την απόκτηση, και όπως απαιτείται οποιοδήποτε
Φ.Π.Α. επί της απόκτησης να καταβάλλεται, σε τέτοιο
χρόνο και σε τέτοιο τύπο και με τέτοιο τρόπο όπως
μπορεί να καθορίζονται στους Κανονισμούς.
(2Β) Κανονισμοί δυνάμει της παρούσας παραγράφου
μπορούν να προβλέπουν αναφορικά με ειδοποίηση
δυνάμει της παραγράφου (2Α) -
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(α) να περιέχει τέτοιες λεπτομέρειες σχετικά με την
απόκτηση

που

γνωστοποιείται

με

την

ειδοποίηση και οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέο
επί

της

απόκτησης

όπως

μπορεί

να

καθορίζονται στους κανονισμούς. και
(β) να επιδίδεται σε καθορισμένες περιπτώσεις, από
προσωπικό

αντιπρόσωπο,

διαχειριστή

πτώχευσης,

παραλήπτη,

διαχειριστή,

εκκαθαριστή

ή

πρόσωπο

που

ενεργεί

διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε
σχέση με το πρόσωπο που πραγματοποιεί την
απόκτηση.».
(δ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο 1(5) της

φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «ο Φ.Π.Α. σε
σχέση» και τελειώνει με τις λέξεις «να επιτρέψει ο
Έφορος» και αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες
νέες υποπαραγράφου (α) και (β):
«(α) ο Φ.Π.Α. σε σχέση με οποιανδήποτε
παράδοση δασμολογητέων αγαθών από
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, ή
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(ε) ο Φ.Π.Α. σε σχέση με απόκτηση δασμολογητέων
αγαθών από οποιοδήποτε πρόσωπο από άλλο
κράτος

μέλος,

μπορεί

να

αποδίδεται

και

να

καταβάλλεται, και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με
τη

συμπερίληψη

οποιουδήποτε

ειδικού

φόρου

κατανάλωσης ή εισαγωγικού δασμού στον καθορισμό
της αξίας της συναλλαγής ή απόκτησης, με αναφορά
στο χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε
φόρος κατανάλωσης ή ειδικός φόρος κατανάλωσης
με αναφορά σε μεταγενέστερο χρόνο που μπορεί να
επιτρέψει ο Έφορος.».
(στ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο
1(5) της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (5Α):
«(5Α)

Κανονισμοί δυνάμει της παρούσας

παραγράφου μπορούν να προβλέπουν το
χρόνο

κατά

τιμολόγιο

τον

οποίο

που

Κανονισμούς

οποιοδήποτε

περιγράφεται

που

εκδίδονται

για

σε
τους

σκοπούς του άρθρου 9(8)(β) ή 12Γ(1)(β)
θεωρείται

ότι

έχει

εκδοθεί

και

να

προβλέπουν για την απόδοση και καταβολή
του Φ.Π.Α., με αναφορά στην ημερομηνία
έκδοσης τέτοιου τιμολογίου, να περιορίζεται
στο Φ.Π.Α. επί μόνο τόσου ποσού της αξίας
της συναλλαγής ή απόκτησης όσου φαίνεται
στο τιμολόγιο.».
(ζ)

με την προσθήκη, μετά την παράγραφο 1, του

ακόλουθου νέου τίτλου και των ακόλουθων νέων
παραγράφων 1Α και 1Β:
«Τιμολόγια Φ.Π.Α.
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1Α.-(1)

Κανονισμοί δυνάμει της παρούσας

παραγράφου μπορούν να απαιτούν από
υποκείμενο

στο

φόρο

πρόσωπο

να

εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου (που στο
εξής θα αναφέρεται ως «τιμολόγιο Φ.Π.Α.»),
από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή εξ΄
ονόματος του και για λογαριασμό του για τις
παραδόσεις
υπηρεσιών

αγαθών
σε

και

τις

άλλο

παροχές
πρόσωπο,

εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, σε άλλο
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα ή αποδείξεις
Φ.Π.Α.

για

παραδόσεις

αγαθών

ή/και

παροχές υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο στη
Δημοκρατία.
(2) Το τιμολόγιο Φ.Π.Α. πρέπει να περιέχει (α) τέτοια στοιχεία της συναλλαγής και των
προσώπων από και προς τα οποία παραδίδονται
τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.
(β)

ένδειξη για το κατά πόσο είναι επιβλητέος

Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής δυνάμει του παρόντος
Νόμου ή του νόμου άλλου κράτους μέλους.
(γ) τέτοια στοιχεία οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που
μπορεί να είναι επιβλητέος,
όπως μπορεί να καθορίζονται σε Κανονισμούς.
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(3)

Κανονισμοί μπορούν να παρέχουν εξουσία

στον Έφορο να επιτρέπει διαφοροποίηση των
απαιτήσεων οποιωνδήποτε Κανονισμών αναφορικά
με τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε
τιμολόγιο Φ.Π.Α.
(4) Κανονισμοί μπορούν (α) να απαιτούν ότι το τιμολόγιο Φ.Π.Α. που
απαιτείται να παραδοθεί σε σχέση με συναλλαγή
οποιασδήποτε

περιγραφής,

να

παραδίδεται

μέσα σε καθορισμένο χρόνο ύστερα από το
χρονικό σημείο κατά το οποίο θεωρείται ότι
λαμβάνει χώρα η συναλλαγή ή σε τέτοιο χρόνο
πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο
θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα η συναλλαγή,
όπως

μπορεί

να

καθορίζεται

στους

Κανονισμούς.
(β) να επιτρέπουν να εκδοθεί τιμολόγιο Φ.Π.Α.
σε

χρόνο

μεταγενέστερο

από

εκείνο

που

απαιτείται από τους Κανονισμούς όταν εκδίδεται
σύμφωνα με γενικές ή ειδικές οδηγίες του
Εφόρου.
(5) Κανονισμοί μπορούν (α) να προβλέπουν τον τρόπο με τον οποίο
παραδίδεται

τιμολόγιο

περιλαμβανομένων

και

διατάξεων

Φ.Π.Α.,
που

να

καθορίζουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να
πληρούνται σε περίπτωση που το τιμολόγιο
Φ.Π.Α. εκδίδεται από τρίτο πρόσωπο εκ μέρους
του προμηθευτή.
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(β) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται σε περίπτωση τιμολογίου Φ.Π.Α.
το οποίο σχετίζεται με περισσότερες από μια
συναλλαγές.
(γ) να προβλέπουν, σε σχέση με έγγραφο ή
μήνυμα το οποίο

αναφέρεται σε τιμολόγιο

Φ.Π.Α. και αποσκοπεί στην τροποποίηση του
τέτοιες διατάξεις αντίστοιχες με αυτές που
μπορεί να προβλέπονται για τιμολόγιο Φ.Π.Α.,
κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή.
(6)

Κανονισμοί μπορούν να παρέχουν εξουσία

στον Έφορο να απαιτεί από πρόσωπο το οποίο έχει
λάβει τιμολόγιο Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία, το οποίο δεν
είναι, ή μέρος του οποίου δεν είναι εκφρασμένο σε
επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, να παράσχει
μετάφραση του τιμολογίου, ή του μέρους του
τιμολογίου σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.
(7)

Κανονισμοί

δυνάμει

της

παρούσας

παραγράφου (α) να προβλέπουν τον τόπο και τον τρόπο
αποθήκευσης τιμολογίων Φ.Π.Α.
(β) να θέτουν προϋποθέσεις για την αποθήκευση
τιμολογίων Φ.Π.Α. εκτός της Δημοκρατίας.
(8)

Κανονισμοί

παραγράφου -

δυνάμει

της

παρούσας
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(α) μπορούν να εκδοθούν ώστε να τυγχάνουν
εφαρμογής μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις
ή

μόνο

σε

σχέση

με

πραγματοποιούνται

συναλλαγές

προς

που

πρόσωπα

συγκεκριμένης περιγραφής.
(β) μπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για
διαφορετικές περιπτώσεις.
Αυτοτιμολόγηση
1Β.-(1) Η

παράγραφος αυτή εφαρμόζεται όπου

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο παραδίδει στον
εαυτό του έγγραφο (που στο εξής θα αναφέρεται ως
(«τιμολόγιο αυτοτιμολόγησης») το οποίο θεωρείται
τιμολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση με παραδόσεις αγαθών ή
παροχές υπηρεσιών σε εκείνο από άλλο υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο.
(2)

Τηρουμένων τέτοιων προϋποθέσεων που

μπορεί (α)
(β)

να απαιτούνται.
να καθορίζονται σε Γνωστοποίηση του

Εφόρου

που

δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(γ)

να

επιβάλλονται

περίπτωση
Κανονισμών,

δυνάμει
τιμολόγιο

σε

συγκεκριμένη
οποιωνδήποτε

αυτοτιμολόγησης

θα

θεωρείται ως το τιμολόγιο Φ.Π.Α. που απαιτείται
να παραδίδεται δυνάμει Κανονισμών με βάση
την παράγραφο 1Α.
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(3) Για τους σκοπούς του άρθρου 9(4), τιμολόγιο
αυτοτιμολόγησης δεν θεωρείται ότι εκδίδεται από το
πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί τη συναλλαγή.
(4)

Για τους σκοπούς του άρθρου 9(5) και (6),

τιμολόγιο αυτοτιμολόγησης σε σχέση με το οποίο
ικανοποιούνται
καθορίζονται
τηρουμένων

οι
στην

προϋποθέσεις

οι

υποπαράγραφο

οποιωνδήποτε

οποίες
(2)

και

επιπρόσθετων

προϋποθέσεων που μπορεί να καθοριστούν, θα
θεωρείται ότι εκδίδεται από το πρόσωπο το οποίο
πραγματοποιεί τη συναλλαγή.
Σε τέτοια περίπτωση, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή
αίτημα που δίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 9(5)
ή (6) από το πρόσωπο που παρέχει το τιμολόγιο
αυτοτιμολόγησης θα θεωρείται για εκείνους τους
σκοπούς ότι δίδεται από το πρόσωπο το οποίο
πραγματοποιεί τη συναλλαγή.
(5)

Κανονισμοί

δυνάμει

της

παρούσας

παραγράφου (α)

μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να

τυγχάνουν

εφαρμογής μόνο σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις ή μόνο σε σχέση με συναλλαγές που
πραγματοποιούνται

προς

πρόσωπα

συγκεκριμένης περιγραφής.
(β) μπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για
διαφορετικές περιπτώσεις.».
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(η)

με την διαγραφή του τίτλου «Παραγωγή

τιμολογίων Φ.Π.Α. από ηλεκτρονικό υπολογιστή»
αμέσως πριν την παράγραφο 2, και αντικατάσταση
του με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«Τιμολόγια Φ.Π.Α. που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά
μέσα και αποθήκευση τιμολογίων Φ.Π.Α.
2.-(1) Κανονισμοί μπορούν να απαιτούν, ή να
προβλέπουν ότι ο Έφορος επιβάλλει σε οποιαδήποτε
περίπτωση, προϋποθέσεις οι

οποίες πρέπει

να

ικανοποιούνται σε σχέση με (α)

τη

διαβίβαση

με

ηλεκτρονικά

μέσα

οποιουδήποτε στοιχείου για το οποίο εφαρμόζεται
η παρούσα παράγραφος.
(β) την τήρηση και διατήρηση με ηλεκτρονικά
μέσα

οποιουδήποτε

τέτοιου

στοιχείου

ή

πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε
τέτοιο στοιχείο.
(2) Τα στοιχεία για τα οποία εφαρμόζεται η
παρούσα παράγραφος είναι (α) οποιοδήποτε τιμολόγιο Φ.Π.Α..
(β) οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αναφέρεται
στο τιμολόγιο Φ.Π.Α. και προορίζεται να το
τροποποιήσει.
(γ)

οποιοδήποτε

τιμολόγιο

αναφέρεται

σε

κανονισμούς που γίνονται για τους σκοπούς
του άρθρου 9(8)(β) ή 12Γ(1)(β).
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(3)

Κανονισμοί

δυνάμει

της

παρούσας

παραγράφου δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά
για διαφορετικές περιπτώσεις.
(θ)

με την προσθήκη στην παράγραφο 4(2) μετά
τη φράση «Όταν τιμολόγιο» (πρώτη γραμμή) της
φράσης «ή απόδειξη Φ.Π.Α.».

(i)

με την προσθήκη στην παράγραφο 4(3)(α)
μετά τη φράση

«τιμολόγιο Φ.Π.Α.» (πρώτη

γραμμή) της φράσης «ή η απόδειξη είναι
απόδειξη Φ.Π.Α.».
(ια)

με την κατάργηση των υποπαραγράφων (4)
και

(5)

της

παραγράφου

4

και

την

αντικατάσταση τους με τις ακόλουθες νέες
υποπαραγράφους:
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«(4)(α) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή αμελεί
να καταβάλει στον Έφορο οποιοδήποτε ποσό φόρου
ή οποιοδήποτε άλλο ποσό και η άρνηση ή η αμέλεια
εξακολουθεί για διάστημα περισσότερο των τριάντα
(30) ημερών από την ημέρα που το ποσό καθίσταται
πληρωτέο, τότε αγαθά αξίας μέχρι το τριπλάσιο του
οφειλόμενου ποσού, που βρίσκονται στην κατοχή ή
υπό

τη

φύλαξη

οποιουδήποτε

του

προσώπου

αντιπροσώπου

του

αυτού
ή

ή

άλλου

προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του,
υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει της παρούσας
υποπαραγράφου. Οτιδήποτε υπόκειται σε δήμευση
δυνάμει

των

διατάξεων

της

παρούσας

υποπαραγράφου, μπορεί να κατασχεθεί από τον
Έφορο

ή

από

οποιοδήποτε

εξουσιοδοτημένο

πρόσωπο.
(β)

Μετά το πέρας της κατάσχεσης, ο Έφορος ή
το εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο,
οφείλει να επιδώσει έγγραφη δηλοποίηση για
την κατάσχεση αγαθών ως υποκειμένων σε
δήμευση στα υπό της παραγράφου 4(4)(α)
αναφερόμενα πρόσωπα.

Στην εν λόγω

δηλοποίηση θα αναφέρονται και οι λόγοι
πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτή.
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(γ)

Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών, από
την

ημέρα

που

εξουσιοδοτημένο
προβαίνει

ο
από

στην

Έφορος
αυτό

κατάσχεση

ή

το

πρόσωπο

αγαθών,

ως

υποκείμενων σε δήμευση, τα αγαθά λογίζονται
κηρυχθέντα σε δήμευση, εκτός αν εντός της
προθεσμίας

των

τριάντα

(30)

ημερών

υποβληθεί στον Έφορο γραπτή αμφισβήτηση
ότι τα αγαθά δεν υπόκεινται σε δήμευση. Σε
περίπτωση

που

υποβληθεί

στον

έφορο

γραπτή αμφισβήτηση, ο Έφορος οφείλει να
ενεργήσει για να εκδοθεί δικαστική απόφαση
για το θέμα της δήμευσης. Εάν το δικαστήριο
διαπιστώσει ότι τα αγαθά όταν κατασχέθηκαν
πράγματι υπόκειντο σε δήμευση, κηρύσσεται
δικαστικώς η δήμευση αυτών.
(δ)

Η

δικαστική

κατασχεθέντος

διαδικασία
αγαθού

με

κήρυξης

δήμευση

είναι

αστική και δύναται να εγερθεί στη Δημοκρατία.
(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει
Κανονισμούς που να καθορίζουν τη διαδικασία, τους
όρους και τις προϋποθέσεις για τη δήμευση των
αγαθών

που

αναφέρονται

στην

προηγούμενη

υποπαράγραφο, καθώς και για τον καθορισμό των
εξουσιών και καθηκόντων του Εφόρου, αναφορικά με
την εφαρμογή της προηγούμενης υποπαραγράφου.».
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(ιβ)

με τη διαγραφή του σημείο της στίξης στο
τέλος της παραγράφου 5(1) και την προσθήκη
της φράσης «και κάθε πρόσωπο το οποίο,
κατά το χρόνο που δεν είναι υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο, αποκτά στη Δημοκρατία από
άλλο κράτος μέλος οποιαδήποτε αγαθά τα
οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
ή αφορούν καινούρια μεταφορικά μέσα, τηρεί
αρχεία σε σχέση με την απόκτηση, αν αποτελεί
φορολογητέα απόκτηση και δεν είναι σύμφωνα
με φορολογητέα συναλλαγή, όπως δύνανται
να απαιτούν οι Κανονισμοί.».

(ιγ)

με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου
5(7)(α) της λέξης «και», (τρίτη γραμμή), τη
διαγραφή

της

τελείας

στο

τέλος

της

παραγράφου 5(7)(β) και την αντικατάσταση
της με άνω τελεία, και προσθήκη της λέξης
«και» και την προσθήκη της ακόλουθης νέας
παραγράφου 5(7)(γ):
«(γ)

οποιεσδήποτε

τελωνειακές

διασαφήσεις και άλλα έγγραφα σε σχέση
με τις εισαγωγές και εξαγωγές του.».
(ιδ)

με τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (2) της
παραγράφου 6 της φράσης που αρχίζει με τις
λέξεις «και κάθε πρόσωπο που» και τελειώνει
με

τις

λέξεις

«εισαγωγή

αγαθών

στη

Δημοκρατία» και αντικατάστασή της με τη
φράση «, κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται, υπό
οποιανδήποτε

ιδιότητα,

στην

απόκτηση

αγαθών από άλλο κράτος μέλος και κάθε
πρόσωπο που εμπλέκεται, υπό οποιανδήποτε
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ιδιότητα, στην εισαγωγή αγαθών από τόπο
εκτός των κρατών μελών».
(ιε)

με την
(2)(α)

προσθήκη
της

στην

υποπαράγραφο

παραγράφου

«,απόκτηση»

αμέσως

6

της

λέξης

μετά

τη

λέξη

.

«συναλλαγή»
(ιστ)

με την προσθήκη στην τελευταία πρόταση της
παραγράφου 6(2), αμέσως μετά τη λέξη
«συναλλαγή», της λέξης «, απόκτηση».

(ιζ)

με την προσθήκη στην παράγραφο 6(4)
αμέσως μετά τις λέξεις «παροχή υπηρεσιών»
(δεύτερη γραμμή) της φράσης «, με απόκτηση
αγαθών από άλλο κράτος μέλος».

(ιη)

με τη διαγραφή στην παράγραφο 6(4) των
λέξεων «στη Δημοκρατία» (τρίτη και τέταρτη
γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τη
φράση «από τόπο εκτός των κρατών μελών»
και προσθήκη πριν την τελεία της φράσης «ή,
στην περίπτωση απόκτησης από άλλο κράτος
μέλος), που αφορά οποιανδήποτε επιχείρηση
ή άλλες δραστηριότητες του προσώπου από
το οποίο τα αγαθά αποκτώνται».

(ιθ)

με

την

προσθήκη,

αμέσως

μετά

την

παράγραφο 6(8), της νέας υποπαραγράφου
(8Α) όπως πιο κάτω:
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«(8Α)

Για τους σκοπούς της παρούσας

παραγράφου, πρόσωπο στο οποίο έχει
εκχωρηθεί

δικαίωμα

ολόκληρο

ή

μέρος

να

εισπράξει

αντιπαροχής

για

παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
θεωρείται ως το πρόσωπο που εμπλέκεται
στη συναλλαγή.».
(κ)

με την προσθήκη στην παράγραφο 7(1),

αμέσως μετά τις λέξεις «παραδίδει αγαθά», και αφού
διαγραφεί το κόμμα, της φράσης «ή αποκτά αγαθά
από άλλο κράτος μέλος, ή στην κατοχή του
φορολογικού αποθηκευτή,».
(κα)
8

με την προσθήκη στον τίτλο της παραγράφου
της

φράσης

«ή

τόπων»

μετά

τη

λέξη

«υποστατικών».
(κβ)

με την κατάργηση των υποπαραγράφων (1),

(2), (3),(4), (6) και (7) της παραγράφου 8 και την
αντικατάσταση

τους

με

τις

ακόλουθες

νέες

υποπαραγράφους:
(1) Για τους σκοπούς άσκησης οποιωνδήποτε
εξουσιών

που

παρέχονται

δυνάμει

του

παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να
εισέρχεται
εξαιρουμένων

σε

υποστατικά,
των

ή

τόπο,

κατοικιών,

που

χρησιμοποιούνται σε σχέση με την άσκηση
επιχείρησης.
(2)

Όταν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υποστατικά ή
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τόπος

χρησιμοποιούνται

σε

σχέση

με

φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές
υπηρεσιών, δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο
χρόνο να εισέρχεται και να επιθεωρεί τα εν
λόγω υποστατικά ή τον τόπο, εξαιρουμένων
των κατοικιών και να επιθεωρεί οποιαδήποτε
αγαθά και έγγραφα που ευρίσκονται σε αυτά.
(3)

Ανεξάρτητα

από

οποιαδήποτε

άλλη

εξουσία που παρέχεται από τον παρόντα
Νόμο, εάν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται
ότι διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται
να διαπραχθεί αδίκημα σχετικό με το Φ.Π.Α.
σε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο ή ότι θα
ανεβρεθεί εκεί απόδειξη διάπραξης τέτοιου
αδικήματος,

τότε

οποιοδήποτε

εξουσιοδοτημένο

πρόσωπο

δύναται

να

εισέλθει στα εν λόγω υποστατικά ή τον τόπο
εξαιρουμένων

των

κατοικιών,

και

να

τα

ερευνήσει.
(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της
υποπαραγράφου (3) οποιασδήποτε άλλης
εξουσίας που παρέχεται από τον παρόντα
Νόμο, όταν δικαστής ικανοποιείται με γραπτή
ένορκη δήλωση εξουσιοδοτημένου προσώπου
ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι
διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να
διαπραχθεί αδίκημα σχετικό με το Φ.Π.Α. σε
οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο ή ότι θα
ανεβρεθεί εκεί απόδειξη διάπραξης τέτοιου
αδικήματος, τότε ο δικαστής δύναται να
εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί το
πρόσωπο

αυτό

ή

οποιοδήποτε

άλλο
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πρόσωπο που κατονομάζεται στο ένταλμα να
εισέλθει και να ερευνήσει τα υποστατικά ή τον
τόπο που κατονομάζεται στο ένταλμα έρευνας.
(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο που εισέρχεται σε
υποστατικά

ή

τόπο

δυνάμει

των

υποπαραγράφων (3) και (4) δύναται (α) να

κατάσχει

οποιαδήποτε

και

να

μετακινήσει

έγγραφα

αντικείμενα

που

ή

άλλα

βρίσκονται

στα

υποστατικά ή τον τόπο για τα οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να
χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία
για

τους

σκοπούς

οποιασδήποτε

δικαστικής διαδικασίας. και
(β) να ερευνήσει ή να μεριμνήσει την έρευνα
οποιουδήποτε

προσώπου

που

βρίσκεται στα υποστατικά ή τον τόπο
για τα οποία έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του
οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα ή άλλα
αντικείμενα:
Νοείται

ότι,

η

έρευνα

σε

πρόσωπο θα διενεργείται από ιδίου
φύλου εξουσιοδοτημένο λειτουργό.
(7) Πρόσωπο που έχει εξουσία με βάση την
παρούσα

παράγραφο

υποστατικά,

ή

να

τόπο,

εισέλθει
δύναται

σε
να

χρησιμοποιήσει τόση βία όση είναι εύλογα
αναγκαία

για

την

άσκηση

της

εξουσίας
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αυτής.».
(κδ) Με την προσθήκη στην παράγραφο
κόμματος
10(1)(δ)

και

της

αμέσως

λέξης
μετά

«τόκος»
τη

λέξη

«επιβάρυνση» (πρώτη γραμμή).
(κε) με την προσθήκη αμέσως μετά την
παράγραφο 10(1)(δ), της ακόλουθης
νέας υποπαραγράφου (1)(ε):
«(ε)

οποιαδήποτε

γνωστοποίηση

δήλωση

απαιτείται

ή
να

υποβληθεί ή επιδοθεί στον Έφορο
σύμφωνα

με

Κανονισμούς

οποιουσδήποτε
με

βάση

την

παράγραφο 1(2) ή (2Α) δεν έχει
υποβληθεί ή επιδοθεί ή δεν είχε
υποβληθεί

ή

επιδοθεί

σε

οποιαδήποτε ημερομηνία,».
(κστ) Με την αναρίθμηση της τελευταίας
παραγράφου από «10» σε «11»
Τροποποίηση

66. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά

του βασικού

το

νόμου με
την προσθήκη
νέου
Παραρτήματος
Ενδέκατο
Παράρτημα.

Δέκατο

Παραρτήματος:

Παράρτημα

του

ακόλουθου

νέου

Ενδέκατου
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ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 13Γ)
ΑΓΑΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΣΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

1.

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη (Σ.Ο. 0701).

2.

Ελιές (Σ.Ο. 071120).

3.

Καρύδια

κοκκοφοινίκων,

καρύδια

Βραζιλίας

και

καρύδια

ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη
φλούδα τους. Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω
και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (Σ.Ο. 0801 και 0802).
4.

Καφές μη καβουρντισμένος, με ή χωρίς καφεΐνη (Σ.Ο 0901 11
00 και 0901 12 00).

5. Τσάι, έστω και αρωματισμένο (Σ.Ο. 0902).
6. Σιτάρι και σμιγάδι, σίκαλη κριθάρι, βρόμη, καλαμπόκι. Ρύζι με το
φλοιό του (ρύζι paddy).

Σόργο σε κόκκους.

Φαγόπυρο το

εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό και άλλα
δημητριακά (Σ.Ο. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ΕΧ1006, 1007,
1008).
7. Κουκιά σόγιας, σπέρματα λιναριού, σπέρματα αγριογογγύλης ή
αγριοκράμβης, σπέρματα ηλιοτροπίου και άλλα σπέρματα και
ελαιώδεις καρποί, όλα τα παραπάνω έστω και σπασμένα.
Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα αλλά ούτε αλλιώς παρασκευασμένα
έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα. Κοπρά (Σ.Ο. 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206 και 1207).
8. Σογιέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο, λάδια ηλιοτροπίου, λάδια
κνήκου

ή

βαμβακιού,

λαχανοφοίνικα

λάδια

κοκκοφοίνικα

(φοινικοπυρηνέλαιο)

ή

(λάδι

babassu,

κοπρά),
λάδια

αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους,
άλλα λάδια και τα κλάσματά τους που παίρνονται αποκλειστικά
από ελιές και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια
ή κλάσματα της κλάσης 1509, όλα τα παραπάνω έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχησμένα (Σ.Ο. 1507,
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1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1515).
9.

Ζάχαρη

από

ζαχαροκάλαμο

ή

από

τεύτλα,

σε

στερεή

κατάσταση, ακατέργαστη, χωρίς προσθήκη αρωματικών ή
χρωστικών ουσιών (Σ.Ο. 1701 11 και 1701 12).
10. Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή
φρυγμένα (Σ.Ο. 1801).
11. Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά
(ακατέργαστο πετρέλαιο).
ασφαλτούχα

ορυκτά,

Παρασκευάσματα

Λάδια από πετρέλαιο ή από

αλλά
που

από
δεν

τα

ακατέργαστα

κατονομάζονται

λάδια.
ούτε

περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή
περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και
στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό.
Προπάνιο και βουτάνια, που έχουν υγροποιηθεί (Σ.Ο. 2709,
2710 και 2711 12 και 2711 13).
12. Ανόργανα χημικά προϊόντα και ενώσεις ανόργανες ή οργανικές
των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των
μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων (Σ.Ο. 2801 έως
2851).
13. Οργανικά χημικά προϊόντα (Σ.Ο. 2901 έως και 2942).
14.

Καουτσούκ φυσικό, συνθετικό και τεχνητό που προέρχεται
από λάδια, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες
φυσικές γόμες, μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με
προϊόντα της κλάσης 4002, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες
φύλλα ή ταινίες (Σ.Ο. 4001, 4002).

15. Μαλλιά μη λαναρισμένα ή χτενισμένα (Σ.Ο. 5101).
16.

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και
επιπλατινωμένος

άργυρος),

σε

μορφές

ακατέργαστες

ή

ημικατεργασμένες ή σε σκονή. Πλατίνα, παλλάδιο ή ρόδιο, σε
μορφές ακατέργαστες ή σκόνη (Σ.Ο. 7106, 7110 11 00, 7110
21 00 και 7110 31 00).
17. Χαλκός μη καθαρισμένος.
ηλεκτρολυτικό καθαρισμό.

Άνοδοι από χαλκό για τον

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα

χαλκού σε ακατέργαστη μορφή. Κράματα μητρικά χαλκού.

,
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Σύρματα από χαλκό. (Σ.Ο. 7402, 7403, 7405 και 7408).
18. Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή (Σ.Ο. 7502).
19. Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (αλουμίνιο) (Σ.Ο. 7601).
20. Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή (Σ.Ο. 7801).
21. Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή (Σ.Ο. 7901).
22. Kασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή (Σ.Ο. 8001).
23. Ίνδιο σε ακατέργαστη μορφή, απορρίμματα, θραύσματα, σκόνες
και άλλες μορφές (Σ.Ο. Ε.Χ. 811291, 811299).

Έναρξη
ισχύος

67. (α) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(β) Το Άρθρο 24(δ) του παρόντος Νόμου ισχύει από 1.2.2002
μέχρι 30.4.2004.
(γ) Τα Άρθρα 57(θ), 63 (α) και (β) του παρόντος Νόμου
ισχύουν από 1.2.2002.
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