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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 44,
20.2.2008, σ.11.

«Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τροποποίηση της οδηγίας
2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών»∙ και

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 14,
20.1.2009.

«Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 με την τροποποίηση της οδηγίας
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής που συνδέεται με τις ενδοκοινοτικές πράξεις.».

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(I) του 2008
35(Ι) του 2009
135(Ι) του 2009.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι 2009
(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 2010.

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Τόπος παράδοσης αγαθών»·

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 10Α .

(β)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή υπηρεσίες» (τρίτη γραμμή)·

(γ)

με τη διαγραφή του εδαφίου (10) αυτού·

(δ)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (11) αυτού της φράσης «ή υπηρεσίες» (δεύτερη και τρίτη
γραμμή) και της φράσης «η παροχή υπηρεσιών» (πέμπτη γραμμή).

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το άρθρο 10, του ακόλουθου
νέου άρθρου:

«Χώρα
παροχής
υπηρεσιών.
Δέκατο Τρίτο
Παράρτημα.

10Α.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για να καθορίζεται, για τους σκοπούς του
παρόντος Νόμου, η χώρα παροχής υπηρεσιών.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος, παροχή
υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται -
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(α)

σε περίπτωση όπου το πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει τις υπηρεσίες («ο
λήπτης») είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, η χώρα όπου
ανήκει ο λήπτης, και

(β)

διαφορετικά, η χώρα όπου ανήκει το πρόσωπο που παρέχει τις
υπηρεσίες («ο παροχέας»).

(3) Ο τόπος παροχής δικαιώματος, ή επιλογής ή προτεραιότητας σε σχέση με την
παροχή υπηρεσιών είναι ο ίδιος με τον τόπο που η παροχή υπηρεσιών θα θεωρείται
ότι έγινε εάν γινόταν από τον παροχέα του δικαιώματος προς τον λήπτη του
δικαιώματος, ανεξάρτητα από το δικαίωμα, η επιλογή ή προτεραιότητα έχει ασκηθεί και
στην περίπτωση παροχής οποιουδήποτε οφέλους που προκύπτει από οποιοδήποτε
δικαίωμα σε υπηρεσίες, ο τόπος παροχής είναι ο ίδιος με τον τόπο παροχής
υπηρεσιών στις οποίες αφορά το δικαίωμα, είτε ασκείται είτε όχι.
(4) Πρόσωπο θεωρείται «σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο» σε σχέση με
παροχή υπηρεσιών, αν το πρόσωπο:
(α)

είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9
της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

(β)

είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο με βάση τις διατάξεις του Νόμου·

(γ)

θεωρείται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και αναγνωρίζεται για
σκοπούς Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος μέλος εκτός από τη Δημοκρατία,

και οι υπηρεσίες λαμβάνονται από το πρόσωπο αυτό, όχι αποκλειστικά για ιδιωτικούς
σκοπούς.
(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας Δέκατο τρίτο
Παράρτημα.

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

(α)

να τροποποιεί το Δέκατο Τρίτο Παράρτημα προσθέτοντας ή
διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας
οποιαδήποτε περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό·

(β)

να προνοεί για εξαιρέσεις από τις διατάξεις της πρώτης και της δεύτερης
παραγράφου του εδαφίου (2).».

4. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) με τα ακόλουθα νέα εδάφια:
«(1) Όταν υπηρεσίες παρέχονται από πρόσωπο το οποίο ανήκει σε χώρα άλλη από τη
Δημοκρατία υπό τις περιστάσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας
παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, ως εάν, αντί να θεωρείται ότι
πραγματοποιείται παροχή υπηρεσιών από εκείνο το πρόσωπο θεωρείται ότι
πραγματοποιείται παροχή υπηρεσιών από το λήπτη στη Δημοκρατία, στα πλαίσια ή για
προώθηση της επιχείρησης που ασκεί ο λήπτης και η συναλλαγή είναι φορολογητέα
συναλλαγή.
(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται αν –
(α)

ο λήπτης είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο· και

(β)

ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η Δημοκρατία, και

όταν οι υπηρεσίες είναι οποιασδήποτε περιγραφής του Μέρους Ι και ΙΙ του Δέκατου

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4233, 5/3/2010

13(I)/2010
3
Τρίτου Παραρτήματος, ο λήπτης είναι εγγεγραμμένος δυνάμει των διατάξεων του
νόμου.

Δέκατο Τρίτο
Παράρτημα.

(γ)

(5) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται για υπηρεσίες που περιγράφονται
στο Έβδομο Παράρτημα.».

Έβδομο
Παράρτημα.
Αντικατάσταση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

Την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5):

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

12.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για να καθορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου
10Α ή του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος ή του άρθρου 11, σε σχέση με οποιαδήποτε
παροχή υπηρεσιών, κατά πόσο ο λήπτης ανήκει σε μια χώρα ή άλλη.

«Τόπος όπου
ανήκει ο
παρέχων ή
ο λήπτης
υπηρεσιών.
Δέκατο Τρίτο
Παράρτημα.

(2) Πρόσωπο που είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο θεωρείται ότι
ανήκει στη σχετική χώρα.
(3) Στο εδάφιο (2) η φράση «σχετική χώρα» σημαίνει –
(α)

αν το πρόσωπο έχει επιχειρηματική εγκατάσταση ή άλλη μόνιμη
εγκατάσταση σε μια χώρα, και δεν έχει τέτοια εγκατάσταση σε άλλη
χώρα, εκείνη η χώρα,

(β)

αν το πρόσωπο έχει επιχειρηματική εγκατάσταση, ή άλλη μόνιμη
εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις σε περισσότερες από μία χώρες, η
χώρα στην οποία βρίσκεται η σχετική εγκατάσταση, και

(γ)

διαφορετικά, η χώρα της συνήθους διαμονής του προσώπου.

(4) Στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), η φράση «σχετική εγκατάσταση» σημαίνει
οποιαδήποτε επιχειρηματική εγκατάσταση ή οποιαδήποτε από τις
μόνιμες
εγκαταστάσεις του προσώπου που συνδέεται πιο άμεσα με την παροχή.
(5) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο θεωρείται
ότι ανήκει στη χώρα όπου έχει τη συνήθη διαμονή του.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συνήθης διαμονή», σε σχέση με
νομικό πρόσωπο, σημαίνει τον τόπο όπου έχει νόμιμα συσταθεί.».
Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 42Γ
του βασικού
νόμου.

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη διαγραφή της φράσης «και το σχέδιο μπορεί να προβλέπει-» (τέταρτη γραμμή) και
την αντικατάσταση της άνω τελείας με τελεία·

(β)

με τη διαγραφή των παραγράφων (α), (β) και (γ).

7. Το άρθρο 42Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με τη διαγραφή στο εδάφιο (1):
(i)

της φράσης «ενδοκοινοτικών παραδόσεων» από τον ορισμό του όρου «Πίνακας»
(δεύτερη γραμμή)∙
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(ii)

του όρου «τρίμηνο» και του ορισμού αυτού·

(β)

με την αντικατάσταση στα εδάφια (2), (3) και (4) της λέξης «τρίμηνου» και της λέξης
«τρίμηνο», όπου απαντάται, με τη λέξη «μήνα»·

(γ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «δέκατη ημέρα μετά το τέλος του μήνα
που ακολουθεί το τέλος του τριμήνου» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «δέκατη πέμπτη
ημέρα μετά το τέλος του μήνα»·

(δ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2) της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει
πίνακα σε σχέση με υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
το οποίο ανήκει σε άλλο κράτος μέλος, όταν οι υπηρεσίες αυτές είναι εξαιρούμενες στο
κράτος μέλος στο οποίο ανήκει ο λήπτης των υπηρεσιών.»∙

(ε)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3):
(i)
(ii)

μετά από την λέξη «παραδόσεις» (τρίτη γραμμή), της φράσης «αγαθών ή/και
παροχές υπηρεσιών»·
μετά από τη φράση «παράδοση αγαθών» (εικοστή δεύτερη γραμμή), της φράσης
«ή/και παροχή υπηρεσιών»∙

(στ)

με την προσθήκη στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) της φράσης «ή/και
παροχών υπηρεσιών» μετά την φράση «παραδόσεων αγαθών», όπου αυτή απαντάται.

(ζ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5):
«Ο Πίνακας υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία καθορίζονται με
Γνωστοποίηση του Εφόρου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε πολιτικής ή
ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο στο
πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα με ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται ότι υπέχει θέση
της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε ο Πίνακας αν δεν υποβαλλόταν με
ηλεκτρονικά μέσα και το πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα θεωρείται ότι έχει
γνώση και του περιεχομένου του.».

Τροποποίηση
του Πρώτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

8. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη προθήκη, αμέσως μετά το Μέρος ΙV,
του ακόλουθου νέου Μέρους:

«Μέρος V
Εγγραφή για υπηρεσίες που παρέχονται σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σε άλλο κράτος μέλος
για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο λήπτης:
1.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση(α)

δεν είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου, και

(β)

δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του Μέρους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος
Παραρτήματος,

καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους, σε οποιαδήποτε ημέρα αυτό το
πρόσωπο παρέχει σχετικές υπηρεσίες.
(2) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, «σχετικές υπηρεσίες» είναι υπηρεσίες που παρέχονται
σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος μέλος για τις οποίες ο ΦΠΑ οφείλεται σε εκείνο
το κράτος μέλος από τον λήπτη, δυνάμει διατάξεων που εφαρμόζονται σε εκείνο το Κράτος μέλος,
αντίστοιχων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4233, 5/3/2010

13(I)/2010
5
Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής

2.-(1) Πρόσωπο το οποίο καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάμει της παραγράφου 1 πιο πάνω,
οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την υποχρέωση του μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά την
ημέρα που δημιουργείται η υποχρέωση.
(2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ειδοποιήσει τον Έφορο είτε όχι, και η
εγγραφή ισχύει από την ημέρα κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση.
Ακύρωση της Εγγραφής
3.-(1) Όταν πρόσωπο εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Μέρους, ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν
είναι υπόχρεο να είναι εγγεγραμμένο, ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς το πρόσωπο αυτό,
ακυρώνει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από την ημερομηνία που το ζήτησε ή από μια
μεταγενέστερη ημερομηνία που θα μπορούσε να συμφωνηθεί μεταξύ του Εφόρου και του
προσώπου αυτού.
(2) Πρόσωπο το οποίο έχει καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους παύει
να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Μέρους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, αν
Έφορος ικανοποιείται ότι δεν προτίθεται να παρέχει σχετικές υπηρεσίες, εντός των δώδεκα μηνών
που ακολουθούν αυτό το χρονικό σημείο.
(3) Πρόσωπο το οποίο παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Μέρους, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για το γεγονός αυτό μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από την ημέρα της επέλευσης του.
(4) Ο Έφορος δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάμει της υποπαραγράφου (1), με ισχύ
της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν ικανοποιηθεί ότι σε σχέση με τον χρόνο αυτό το
εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
διαγραφή του
Τρίτου
Παραρτήματος.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του Τρίτου Παραρτήματος.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
Παραρτήματος.

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το Δωδέκατο Παράρτημα, του
ακόλουθου νέου Παραρτήματος:

«ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Παροχή υπηρεσιών σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
1.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι
πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αφορά η παροχή
της υπηρεσίας.
(2) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για:
(α)
(β)

(γ)

την παραχώρηση ή εκχώρηση δικαιώματος επί ακίνητης ιδιοκτησίας ή άδεια κατοχής
ή χρήσης οποιουδήποτε άλλου συμβατικού δικαιώματος ασκούμενου επί ή σε σχέση
με ακίνητη ιδιοκτησία,
οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, κατεδάφισης, μετατροπής, ανακατασκευής,
αλλαγής, επέκτασης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή έργου πολιτικής
μηχανικής,
οι υπηρεσίες που παρέχονται από κτηματομεσίτες, εκπλειστηριαστές, αρχιτέκτονες,
εμπειρογνώμονες ή επιχειρήσεις επίβλεψης ή πρόσωπα των οποίων οι υπηρεσίες
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συνδέονται στενά με θέματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία και η παροχή
υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών,

(δ)

παροχή καταλύματος στο ξενοδοχειακό τομέα και σε τομείς παρεμφερούς
χαρακτήρα, όπως είναι οι κατασκηνώσεις διακοπών, τοποθεσίες που έχουν
διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση.

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
2.-(1) Παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μεταφορά επιβατών ή μεταφορά οποιασδήποτε
αποσκευής ή μηχανοκίνητου οχήματος που συνοδεύει τον επιβάτη, θεωρείται ότι πραγματοποιείται
στη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η μεταφορά.
(2) Στην περίπτωση που η μεταφορά πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες, η
παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται σε κάθε χώρα ξεχωριστά ανάλογα με τις
διανυθείσες αποστάσεις σε κάθε χώρα.
(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 2(1), οποιαδήποτε μεταφορά πραγματοποιείται μερικώς
εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας κάποιας χώρας, θεωρείται ότι παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σε εκείνη
τη χώρα όταν–
(α)

αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια ταξιδιού μεταξύ δύο σημείων σε εκείνη τη χώρα
ανεξάρτητα από το κατά πόσο αποτελεί μέρος μεγαλύτερου ταξιδιού που
συνεπάγεται ταξίδι προς ή από άλλη χώρα· και

(β)

τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται, (εκτός από έκτακτη ανάγκη), δεν
εισέρχονται, προσγειώνονται ή προσθαλασσώνονται σε άλλη χώρα στα πλαίσια
ταξιδιού μεταξύ των εν λόγω δύο σημείων.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1), κρουαζιέρα αναψυχής θεωρείται ως μεταφορά
επιβατών, και οι υπηρεσίες που παρέχονται ή τα αγαθά που παραδίδονται ως μέρος της
κρουαζιέρας αναψυχής, θεωρούνται ότι παρέχονται ή παραδίδονται στο ίδιο μέρος που θεωρείται
ότι παρέχεται η μεταφορά επιβατών.
(5) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (3), «κρουαζιέρα αναψυχής» περιλαμβάνει
κρουαζιέρα που πραγματοποιείται ολοκληρωτικά ή μερικώς για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Μίσθωση μεταφορικών μέσων
3.-(1) Τηρουμένων των υποπαραγράφων (3) και (4), παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη
βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικού μέσου θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία το
μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ως βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικού
μέσου νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση μεταφορικού μέσου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις
τριάντα ημέρες, ενώ καθόσον αφορά τα πλωτά μέσα, η συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστημα που
δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.
(3) Όταν(α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση μεταφορικών μέσων θα θεωρείτο
διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.
(4) Όταν(α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση μεταφορικών μέσων θα θεωρείτο
διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β)

οι υπηρεσίες
σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και
τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,
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οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.
Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες
4.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι
πραγματοποιείται στο τόπο στον οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις.
(2) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:
(α)

πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή
παρόμοιες δραστηριότητες, όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις

(β)

υπηρεσίες διοργανωτών των πιο πάνω δραστηριοτήτων και υπηρεσίες παρεπόμενες
των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

Παροχή υπηρεσιών εστιατορίων και εστίασης
5.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι
πραγματοποιείται στη χώρα στην οποία πράγματι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές.
(2) Η παράγραφος αυτή, εφαρμόζεται για υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης, εκτός από την
παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 6.
Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης για κατανάλωση σε πλοία, αεροσκάφη ή τρένα
6.-(1) Τόπος παροχής των υπηρεσιών εστιατορίων και εστίασης οι οποίες εκτελούνται μέσα σε
πλοία, αεροσκάφη ή τρένα κατά τη διάρκεια του τμήματος μιας μεταφοράς επιβατών που
διενεργείται εντός των κρατών μελών, είναι το σημείο αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών.
(2) Για τους σκοπούς της υπο-παραγράφου (1), ως:
(α)

«τμήμα μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός των κρατών μελών» νοείται το
τμήμα της μεταφοράς που πραγματοποιείται, χωρίς ενδιάμεση στάση εκτός των κρατών
μελών, μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του σημείου άφιξης της μεταφοράς
επιβατών·

(β)

«σημείο αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο προγραμματισμένο
σημείο αποβίβασης εντός των κρατών μελών, ενδεχομένως μετά από ενδιάμεση στάση
εκτός των κρατών μελών·

(γ)

«σημείο άφιξης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο προγραμματισμένο
σημείο αποβίβασης επιβατών, εντός των κρατών μελών, που έχουν επιβιβασθεί εντός
των κρατών μελών, ενδεχομένως πριν από ενδιάμεση στάση εκτός των κρατών μελών.

(3) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η διαδρομή της επιστροφής, σε παροχή
υπηρεσίας μεταφοράς με επιστροφή, θεωρείται ως αυτοτελής μεταφορά.
Μίσθωση κινητών αγαθών
7.-(1) Όταν(α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουμένων
των μεταφορικών μέσων, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη
Δημοκρατία∙ και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.
(2) Όταν(α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μίσθωση κινητών αγαθών, εξαιρουμένων
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των μεταφορικών μέσων, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η
οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.
Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών
8.-(1) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών που συνίσταται σε:
(α)

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ή

(β)

τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές υπηρεσίες.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες» είναι οι
υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημάτων, κειμένων, εικόνων ή
πληροφοριών κάθε είδους, με ενσύρματα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά
συστήματα, περιλαμβανομένων (α)

της εκχώρησης ή παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης διευκολύνσεων για
τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη∙

(β)

της παροχής πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.

(3) Όταν(α)

παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, θα
θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.
(4) Όταν (α)

παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θα
θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος
μέλος, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.
Μεταφορά αγαθών
9.-(1) Όταν (α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μεταφορά αγαθών, εκτός της
ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα
θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.
(2) Όταν (α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη μεταφορά αγαθών, εκτός της
ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών, σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο,
θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος
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μέλος, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και
τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
10.-(1) Όταν(α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε
σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι
πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε εκείνη τη χώρα.
(2) Όταν (α)

παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε
σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι
πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος, και

(β)

οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγματικά χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν
εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία,

οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
συμπεριλαμβάνει (α)

δημιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων
προγραμμάτων και εξοπλισμού,

(β)

παροχή λογισμικού και αναβάθμισή του,

(γ)

παροχή εικόνων, κειμένων, πληροφοριών και διάθεση βάσεων δεδομένων,

(δ)

παροχή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους
τυχερών παιχνιδιών,

(ε)

παροχή πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών ή
ψυχαγωγικών εκπομπών ή εκδηλώσεων,
παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως:

(στ)

και

εξ

αποστάσεως

συντήρηση

Νοείται ότι, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του παρέχοντος και
λήπτη υπηρεσίας από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που
παρέχεται ηλεκτρονικά.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ
ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες
11. Η χώρα παροχής υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο από μεσάζοντα που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου, είναι η χώρα στην
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οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή στην οποία παρεμβαίνει ο μεσάζων.
Μεταφορά αγαθών: γενικά
12.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
που συνίσταται στη μεταφορά αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στη χώρα όπου
πραγματοποιείται η μεταφορά, στην έκταση που πραγματοποιείται σε εκείνη τη χώρα.
(2) Οποιαδήποτε μεταφορά η οποία πραγματοποιείται μερικώς εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας
χώρας θεωρείται ότι παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σε εκείνη τη χώρα όταν(α)

αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια ταξιδιού μεταξύ δύο σημείων σε εκείνη τη χώρα
ανεξάρτητα του κατά πόσο ως μέρος μεγαλύτερου ταξιδιού που συνεπάγεται ταξίδι
προς ή από άλλη χώρα· και

(β)

τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται δεν εισέρχονται, προσγειώνονται ή
προσθαλασσώνονται σε άλλη χώρα στα πλαίσια του ταξιδιού μεταξύ των εν λόγω
δύο σημείων.

(3) Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τη μεταφορά αγαθών που αρχίζει από ένα
κράτος μέλος και τελειώνει σε διαφορετικό κράτος μέλος («ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών»).
Ενδοκοινοτική Μεταφορά Αγαθών
13.-(1) Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
που συνίσταται στη ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στον τόπο
αναχώρησης.
(2) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως:
(α)

«ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών» νοείται η κάθε μεταφορά της οποίας ο τόπος
αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών
μελών·

(β)

«τόπος αναχώρησης» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των
αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που πραγματοποιούνται προς
τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά·

(γ)

«τόπος άφιξης» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των
αγαθών.

Δραστηριότητες παρεπόμενες της μεταφοράς
14.-(1) Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο που συνίστανται σε υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς θεωρούνται ότι
πραγματοποιούνται εκεί όπου πράγματι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές.
(2) «Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς» θεωρούνται οι υπηρεσίες φόρτωσης, εκφόρτωσης
και διευθέτησης μεταφερόμενων ειδών και παρόμοιες δραστηριότητες.
Πραγματογνωμοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά
15. Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
που συνίστανται σε πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά
θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται όπου πράγματι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές.
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
16. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από πρόσωπο που ανήκει σε χώρα που δεν είναι κράτος
μέλος, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 10(3) του παρόντος Παραρτήματος σε πρόσωπο
(«τον λήπτη») το οποίο –
(α)

δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, και

(β)

ανήκει σε κράτος μέλος,

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4233, 5/3/2010

13(I)/2010
11

θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης.
Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα που ανήκουν εκτός των κρατών μελών
17.-(1) Παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος σε πρόσωπο («ο
λήπτης») το οποίο(α)

δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, και

(β)

ανήκει σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος,

θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης.
(2) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται για(α)

εκχώρηση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων από
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών και εμπορικών
σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων·

(β)

διαφημιστικές υπηρεσίες·

(γ)

παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους,
λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και
παροχή πληροφοριών· εξαιρούνται οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με
ακίνητη ιδιοκτησία.

(δ)

ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν
μέρει ή δικαιωμάτων που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας
παραγράφου·

(ε)

τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων
των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων·

(στ)

διάθεση προσωπικού·

(ζ)

μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, εξαιρουμένων των μεταφορικών μέσων·

(η)

παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενεργείας καθώς και μεταφοράς ή διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και
παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές·

(θ)

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην
παράγραφο 8(2)∙

(ι)

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες·

(ια)

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
στην παράγραφο 10(3):

Νοείται ότι, η επικοινωνία μεταξύ του παρέχοντος και λήπτη υπηρεσίας από μόνη της δεν
αρκεί για να θεωρηθεί ότι η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά.».
Τροποποίηση
του Δέκατου
Τρίτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

11. Το Δέκατο Τρίτο Παράρτημα του Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

με την αντικατάσταση της παραγράφου 4 με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«Πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές κ.τ.λ. εκδηλώσεις.
4.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για την οποία
εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο τόπο στον
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οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις.
(2) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

(β)

(α)

πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές,
εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως εμπορικές
και άλλες εκθέσεις, και

(β)

παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτές τις
εκδηλώσεις.».

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 14, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες
15Α.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο για την οποία εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, θεωρείται ότι
πραγματοποιείται στο τόπο στον οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις στις
οποίες αφορά η παροχή των υπηρεσιών.
(2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

Τροποποίηση
του Δέκατου
Τρίτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

(α)

πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές,
ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, όπως εμπορικές και άλλες
εκθέσεις, και

(β)

υπηρεσίες διοργανωτών και υπηρεσίες παρεπόμενες των πιο πάνω
δραστηριοτήτων.».

12. Το Δέκατο Τρίτο Παράρτημα του νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από την
παράγραφο 14, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«Μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων
14Α.-(1) Τηρουμένων των παραγράφων 3(2), (3) και (4) και της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω,
παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο («τον
λήπτη») που συνίσταται στη μίσθωση μεταφορικού μέσου, εκτός από βραχυχρόνια μίσθωση, είναι η
χώρα εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του λήπτη.
(2) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο
(«τον λήπτη») που συνίσταται στη μίσθωση σκάφους αναψυχής, εκτός από βραχυχρόνια μίσθωση,
είναι η χώρα όπου το σκάφος αναψυχής τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη, όταν ο παρέχων
παρέχει πράγματι την υπηρεσία αυτή από την επιχειρηματική ή κάποια άλλη μόνιμη εγκατάσταση
της επιχείρησης του που βρίσκεται στη χώρα αυτή.».
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

13.-(α) Τα άρθρα 2 μέχρι 10 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

(β) Το άρθρο 11 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.
(γ) Το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

ΤΙ/ΕΧ
Αρ. Φακ.: 23.01.051.001-2010

