
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
 L44, 20.2.2008, 
 σ. 11. 

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

  
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L14, 20.1.2009, 
σ. 7. 

«Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για 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(Ι) του 2008 
35(Ι) του 2009 

135(Ι) του 2009 
13(Ι) του 2010 
29(Ι) του 2010 
97(Ι) του 2010 

131(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι 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 
του 2011. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (5) του άρθρου 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

  
Έκτο και 
Έβδομο 
Παράρτημα. 

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

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «κατά πόσο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ο 
παροχέας ή». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 42Γ του 
βασικού νόμου. 

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

  (1) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 
«παράδοση αγαθών» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή/και παροχή 
υπηρεσιών· 

   
  (2) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων 

«είναι εξαιρούμενες» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «απαλλάσσονται από την 
καταβολή Φ.Π.Α.»· και 
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  (3) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της λέξης «δύο (2)» με τις 

λέξεις «ενός (1) μηνός». 
  
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 45 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (1) Το εδάφιο (1) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
  

 

Πρώτο 
Παράρτημα. 

«45.-(1) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 
διατάξεις των παραγράφων 5, 6, ή 7 του Μέρους Ι, της παραγράφου 3 
του Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 
2(1) του Μέρους V του Πρώτου Παραρτήματος υπόκειται σε 
χρηματική επιβάρυνση  ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για κάθε μήνα που 
διαρκεί η παράλειψη.». και 

   
  (2)  η παράγραφος (α) του εδαφίου (5) αυτού αντικαθίσταται από την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
   
  

Πρώτο 
Παράρτημα. 

«(α) Τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του Μέρους Ι, της 
παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙΙ και 
της παραγράφου  3(1) του Μέρους V του Πρώτου Παραρτήματος· ή». 

  
Τροποποίηση του 
Πέμπτου 
Παραρτήματος  του 
βασικού νόμου. 

6. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
τον Πίνακα Α αυτού της παραγράφου 6(ε). 

  
Έναρξη της ισχύος 
 των άρθρων 3 και 
4(1) του παρόντος 
Νόμου. 

7. Το άρθρο 3 και το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου λογίζονται ότι 
τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΣ/ΕΠ. 
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