
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ   
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
EE: L 14, 
20.1.2009, 
σ. 7. 

«Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 για 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». 

  
       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 
35(Ι) του 2009 

135(Ι) του 2009 
 13(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως 2010 (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 (Αρ. 2) του 2010. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 45Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 45Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της φράσης «τριάντα λιρών (£30)» (όγδοη γραμμή) με τη φράση 
«δεκαπέντε ευρώ (€15)». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 45Β 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 45Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης 
«τριάντα λιρών (£30) για κάθε μήνα που εξακολουθεί η παράλειψη υποβολής του 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα μέχρι το μέγιστο των τριών (3) μηνών.» (έβδομη, όγδοη και 
ένατη γραμμή) με τη φράση «πενήντα ευρώ (€50)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο 11Β του άρθρου 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της φράσης  «και έχει παρέλθει η χρονική περίοδος των τριών (3) μηνών 
που αναφέρονται στο άρθρο 45Β, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε 
χρηματική ποινή μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες (Λ.Κ. 1500).» (τρίτη έως όγδοη γραμμή) 
με τη φράση «είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι 
οχτακόσια πενήντα ευρώ (€850).».   

  
Μεταβατικές 
διατάξεις. 
 

5.(1) Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για 
Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που υποβλήθηκαν σε σχέση 
με ημερολογιακά τρίμηνα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, για τους οποίους συνεχίζουν 
να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 45Α, 45Β και 46 προτού αυτά τροποποιηθούν με 
τον παρόντα Νόμο σε σχέση με το ύψος των επιβαλλόμενων ποινών. 
 
  (2)  Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), η έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 
ΤΙ/ΜΣ/ΕΠ. 
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