Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4168, 20/6/2008

37(I)/2008

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
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
141(Ι) του 2007
142(Ι) του 2007
143(Ι) του 2007
25(Ι) του 2008.

Τροποποίηση
του άρθρου 42Δ
του βασικού
νόμου.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμους του 2000 μέχρι 2008 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμοι του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2008.

2.

Η παράγραφος (β) του εδαφίου (10) του άρθρου 42Δ του

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας
στο τέλος της με κόμμα και την προσθήκη στη συνέχεια της
φράσης «εκτός αν το έντυπο αποτελεί αίτηση για ακύρωση της
ένταξης στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί, οπόταν, το πρόσωπο
αυτό, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ογδόντα πέντε ευρώ
(€ 85,00) εφάπαξ.».
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου
42Δ του βασικού νόμου έτσι ώστε να μειωθεί η χρηματική επιβάρυνση που
επιβάλλεται στην περίπτωση που πρόσωπο που είναι ενταγμένο στο ειδικό
καθεστώς αστικών ταξί παραλείπει ή καθυστερεί να υποβάλει αίτημα για ακύρωση
της ένταξης του στο καθεστώς αυτό. Η μείωση που προτείνεται είναι μείωση της
χρηματικής επιβάρυνσης από ογδόντα πέντε ευρώ για κάθε μήνα που διαρκεί η
παράλειψη σε ογδόντα πέντε ευρώ εφάπαξ και κρίνεται σκόπιμη για να επιτευχθεί
ίση μεταχείριση μεταξύ των προσώπων που είναι ενταγμένα στο ειδικό καθεστώς
αστικών ταξί και των υπολοίπων υποκειμένων στο φόρο προσώπων, για τα οποία η
νομοθεσία προβλέπει την επιβολή της χρηματικής επιβάρυνσης ογδόντα πέντε ευρώ
εφάπαξ για την ίδια παράλειψη.

Πέτρος Κληρίδης,
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

27 Φεβρουαρίου 2008

