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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2008
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
88(Ι) του 2008.

Τροποποίηση
του Πέμπτου
Παραρτήματος του
βασικού νόμου.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμους του 2000 έως (Αρ. 5) του 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 έως 2009.

2.

Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται

με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου στον Πίνακα
Β αυτού:
«(13) (α) Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και
παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής
καταλύματος διακοπών·
(β) οποιαδήποτε ενιαία παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνει
διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, παρόμοιους
χώρους, και καταλύματα διακοπών, και παροχή υπηρεσιών
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προγεύματος, ή/και ημιδιατροφής ή/και πλήρους διατροφής ή/και
ενιαία υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει μαζί με τη διαμονή
οποιεσδήποτε άλλες παρεχόμενες δραστηριότητες επισιτισμού,
περιλαμβανομένων των οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και
κρασιού».
Αναστολή της
ισχύος της
παραγράφου 3 του
Δωδέκατου
Παραρτήματος του
βασικού νόμου.

3.

Η

ισχύς

της

παραγράφου

(3)

του

Δωδέκατου

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

4.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς

Παραρτήματος του βασικού νόμου αναστέλλεται για την περίοδο
30 Απριλίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2010.

του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου ισχύουν
από 1η Μαΐου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2010.

ΒΑ/ΚΠ/ΕΠ.
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