
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  
ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ   

 
Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

EE: L 347, 

1.12.2006, σ.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2, παράγραφο 3, της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το 

κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

  
 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 

37(Ι) του 2008 

38(Ι) του 2008 

63(Ι) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2008 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους 

του 2000 έως (Αρ. 4) του 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 

2000 έως (Αρ. 5) του 2008. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
   
  ««αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης» 

νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα 

αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως 

καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, εκτός 

από το αέριο που παραδίδεται μέσω του συστήματος 

διανομής φυσικού αερίου και την ηλεκτρική ενέργεια∙»· και 
   
 (β) με τη διαγραφή της παραγράφου (6) αυτού. 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (14) αυτού: 

  
 «94(Ι) του 2004 

265(Ι) του 2004. 

(14)  Τα άρθρα 87, 88 και 121 των περί 

Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004, 

εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, σε 

σχέση με ποινικά αδικήματα που προβλέπονται 

στον παρόντα Νόμο και οποιαδήποτε αναφορά 

εκείνων των άρθρων σε δασμό ή φόρο 

ερμηνεύεται ως αναφορά σε Φ.Π.Α., οποιαδήποτε 

αναφορά στο Διευθυντή ερμηνεύεται ως αναφορά 

στον Έφορο Φ.Π.Α. και η αναφορά του άρθρου 

88 στις διατάξεις του άρθρου 89(3), (4) και (5) 

των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμων του 2004, 

ερμηνεύεται ως αναφορά στο άρθρο 47 του 

παρόντος Νόμου.». 
 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.049.109-2008 

 23.01.049.115-2008  
 

ΤΙ/ΜΑΤ 
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