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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
95(Ι) του 2000
93(Ι) του 2002
27(Ι) του 2003
172(Ι) του 2003
95(Ι) του 2004
88(Ι) του 2005
100(Ι) του 2005
131(Ι) του 2005
148(Ι) του 2005
64(Ι) του 2006
86(Ι) του 2006
87(Ι) του 2006
48(Ι) του 2007
129(Ι) του 2007.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2007
(που στο εξής θα αναφέρονται μαζί ως «ο βασικός νόμος»)
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 έως
(Αρ. 3) του 2007.

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αναρίθμηση των εδαφίων (9) μέχρι (14) αυτού σε
εδάφια (10) μέχρι (15), αντίστοιχα· και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού του
ακόλουθου νέου εδαφίου (9):
«(9)

Δέκατο
Παράρτημα.

΄Οταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
εκδίδει έγγραφο προς τον εαυτόν του, το
οποίο –
(α) φέρεται ως τιμολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση
με παράδοση αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών προς αυτό από άλλο
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο· και
(β) θεωρείται, σύμφωνα με Κανονισμούς
που
εκδίδονται
δυνάμει
της
παραγράφου
1
του
Δέκατου
Παραρτήματος, ως το τιμολόγιο
Φ.Π.Α. που απαιτείται από τους
Κανονισμούς να εκδοθεί από τον
προμηθευτή, τα εδάφια (5) και (6)
πιο πάνω ισχύουν σε σχέση με αυτήν
τη συναλλαγή ως εάν (i)
η έκδοση του εγγράφου προς
τον εαυτό του, να ήταν
έκδοση τιμολογίου Φ.Π.Α. από
τον προμηθευτή σε σχέση με
τη συναλλαγή· και
(ii)
οποιαδήποτε
ειδοποίηση
επιλογής που δόθηκε ή αίτημα
που υποβλήθηκε από τον ίδιο
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για τους σκοπούς αυτών των
διατάξεων να είχε δοθεί ή
υποβληθεί
από
τον
προμηθευτή.».

Τροποποίηση του
Άρθρου 10 του
βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό
«12» του γράμματος «Ε».

Τροποποίηση του
άρθρου 12Ε του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 12Ε του βασικού νόμου τροποποιείται με τη
διαγραφή στην τελευταία παράγραφο του εδαφίου (6) της
φράσης «και οι δύο» (πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση του
άρθρου 13 του
βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως (α) Με τη διόρθωση της αρίθμησης της υφιστάμενης πρώτης
παραγράφου (β) στο εδάφιο (2) αυτού σε παράγραφο (α)· και
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη
φράση «που καθορίζονται με Κανονισμούς» (τρίτη και
τέταρτη γραμμή) της φράσης «του Υπουργικού Συμβουλίου
που εκδίδονται σύμφωνα με το».

Τροποποίηση του
άρθρου 21 του
βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2)
αυτού των λέξεων «των κρατών μελών» (πρώτη και δεύτερη
γραμμή) με τις λέξεις «της Δημοκρατίας».

Τροποποίηση του
άρθρου 37 του
βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση στην πρώτη πρόταση του εδαφίου (1Α) αυτού
της φράσης «εδάφιο 1(β)» με τη φράση «εδάφιο 1(βα)».

Τροποποίηση του
άρθρου 46 του
βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11Α) αυτού, της
φράσης «παραγράφου 1(1)» (έβδομη γραμμή) με τη φράση
«παραγράφου 1Α(1)»· και
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (11Β) αυτού της λέξης
«Διευθυντή» με τη λέξη «Έφορο».

Τροποποίηση του
άρθρου 49 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη στην τελευταία παράγραφο του εδαφίου (7Γ)
αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ανάλογα με την περίπτωση»
της λέξης και του κόμματος«, παραδίδει».
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Τροποποίηση του
Πρώτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

10. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται
με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της
παραγράφου 1(3Β)(6) του Μέρους Ι αυτού και την προσθήκη
αμέσως μετά της λέξης «αγνοούνται.».

Τροποποίηση του
Τρίτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

11. Το Τρίτο Παράρτημα τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 9 αυτού του
αριθμού «8» με τον αριθμό «8Β»· και
(β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (β) της
παραγράφου 11 αυτού του αριθμού «10(6)» με τον αριθμό
«10(11)».

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου

12. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η
Μαΐου 2004.

Aρ. Φακ.: 23.01.099.2007
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