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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ: L347,
11.12.2006,
σ. 1.

«Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ό 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
88(Ι) του 2008
35(Ι) του 2009
135(Ι) του 2009
13(Ι) του 2010
29(Ι) του 2010
68(Ι) του 2010
97(Ι) του 2010.

Τροποποίηση του
Πέμπτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
(Αρ. 5) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Νόμους του 2000 έως (Αρ. 4) του 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. 5) του 2010.

2.

Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου 7 του Πίνακα Α αυτού, και την αντικατάστασή της με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«7. Παράδοση τροφίμων, περιλαμβανομένων και ποτών, για κατανάλωση από
ανθρώπους εκτός από οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά.
Στον όρο τρόφιμα περιλαμβάνεται και η παράδοση παρασκευασμένων ή μη
παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, με ή χωρίς μεταφορικά, που δεν
συνοδεύεται από άλλες υπηρεσίες στήριξης.»·
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου 10 του Πίνακα Α αυτού, και την αντικατάστασή της με
την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«10. (α) Παράδοση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπευτική αγωγή, την
πρόληψη ασθενειών, και για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς·
(β) παράδοση εμβολίων για την ιατρική και τη κτηνιατρική.»·
(γ)

με τη διαγραφή των παραγράφων 4, 11 και 12 του Πίνακα Α· και

(δ)

με τη διαγραφή της παραγράφου 14 του Πίνακα Β.
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Τροποποίηση
του Έκτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

3.
Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των παραγράφων
16, 17 και 18.

Τροποποίηση του
Δωδέκατου
Παραρτήματος
Του βασικού
νόμου

4.
Το Δωδέκατο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της
παραγράφου (2) αυτού, και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(2) Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης. Ως υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης νοούνται οι
υπηρεσίες που συνίστανται στην παράδοση παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων
τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, για ανθρώπινη κατανάλωση, συνοδευόμενες από επαρκείς
υπηρεσίες στήριξης που καθιστούν δυνατή την άμεση κατανάλωση τους. Η προμήθεια
τροφίμων ή ποτών ή και των δύο αποτελεί ένα μόνο στοιχείο του συνόλου στο οποίο οι
υπηρεσίες υπερέχουν σε μεγάλο βαθμό. Οι υπηρεσίες εστιατορίου καλύπτουν την παροχή
τέτοιου είδους υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του παρόχου και οι υπηρεσίες εστίασης
καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών εκτός των εγκαταστάσεων του παρόχου.
Η παράδοση παρασκευασμένων ή μη παρασκευασμένων τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, με
ή χωρίς μεταφορικά, που δεν συνοδεύεται από άλλες υπηρεσίες στήριξης, δε θεωρούνται
υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

5.

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου 2011.

Αρ. Φακ.: 23.01.051.219-2010
ΣΧΚ/ΝΑ

