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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ το άρθρο 28(6) της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του

Επίσημη

Συμβουλίου της 17ης Μαίου 1977 περί εναρμονίσεως των

Εφημερίδα της
E.E.:L 145,

νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους

13.6.1977, σ. 1·

φόρους

κύκλου

εργασιών

-

κοινό

σύστημα

φόρου

L 363,

προστιθέμενης αξίας - ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως

20.12.2006,

τροποποιήθηκε τελευταία με την Οδηγία 2006/98/ΕΚ του

σ. 129.

Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, προβλέπει για τη
διαδικασία με την οποία μπορεί να επιτραπεί σε ορισμένα
κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. σε
ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης,

Επίσημη

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το άρθρο 7 της απόφασης του Συμβουλίου της

Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμό 2006/774/ΕΚ η οποία

E.E.:L 314,
15.11.2006,
σ. 28.

θεσπίστηκε δυνάμει του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου
28(6) της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ επιτρέπει στην Κυπριακή
Δημοκρατία για την περίοδο 1.1.2006 έως 31.12.2010 όπως
εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για τις κομμώσεις και την
ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με εξαίρεση τα
υλικά που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της αξίας της
παρεχόμενης υπηρεσίας,
Γι’

αυτό,

η

Βουλή

των

Αντιπροσώπων

ψηφίζει

ως

ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου

τίτλος.

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του

95(Ι) του 2000

2007

93(Ι) του 2002

Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 4) του

27(Ι) του 2003

2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)

172(Ι) του 2003
95(Ι) του 2004
88(Ι) του 2005
100(Ι) του 2005

και

θα

διαβάζεται

μαζί

με

τους

περί

Φόρου

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000
μέχρι (Αρ. 5) του 2007.
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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
….(Ι) του 2007
…(ι) του 2007.
Τροποποίηση του

2. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται

Πέμπτου

με την προσθήκη στον Πίνακα Β αυτού, των ακόλουθων

Παραρτήματος
του βασικού

νέων παραγράφων:

νόμου.

«6. Υπηρεσίες κομμωτικής.
Ο Έφορος ΦΠΑ δύναται με Γνωστοποίησή του, που
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου.
7. Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, που
πραγματοποιούνται

από

υποκείμενο

στο

φόρο

πρόσωπο και συνίστανται σε εργασίες υδραυλικού,
ηλεκτρολόγου,

ξυλουργού,

ελαιοχρωματιστή

και

οικοδομικές εργασίες, εξαιρουμένων των υλικών που
αποτελούν πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) της
αξίας της παροχής της υπηρεσίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου <ανακαίνιση>

σημαίνει

παρέμβαση

με

επισκευές, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σε ιδιωτική
κατοικία, η οποία θεωρείται παλιά, δηλαδή έχουν
παρέλθει τουλάχιστον τρία έτη από την πρώτη
εγκατάσταση σε αυτήν·
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<επισκευή>

σημαίνει

την

επαναφορά

στην

αρχική καλή κατάσταση ιδιωτικής κατοικίας η
οποία θεωρείται παλιά, δηλαδή έχουν παρέλθει
τουλάχιστον

τρία

έτη

από

την

πρώτη

εγκατάσταση σε αυτήν·
<πρώτη εγκατάσταση> σημαίνει την πρώτη
χρησιμοποίηση, με οποιοδήποτε τρόπο, της
ιδιωτικής κατοικίας ύστερα από την ανέγερσή
της,

περιλαμβανομένης

της

ιδιοκατοίκησης,

ιδιόχρησης, μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης
χρήσης∙
<κατοικία> σημαίνει ειδικά σχεδιασμένο και
διαμορφωμένο, στεγασμένο κτίριο, το οποίο
χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος
διαμονής.
Ο Έφορος ΦΠΑ δύναται, με Γνωστοποίησή του, που
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

Δημοκρατίας να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου.».
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