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Ν. 118(Ι)/2013

118(Ι)/2013
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2013
Προοίμιο.

Για

Επίσημη

προβλέπεται στο Άρθρο 199 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Εφημερίδα της
EE: L 347,

σκοπούς

άσκησης

της

διακριτικής

ευχέρειας

που

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της

11.12.2006,

28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου

σ. 1.

προστιθέμενης αξίας», όπως τελευταία έχει τροποποιηθεί με
την Οδηγία 2010/88/ΕΕ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου
2010,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου

τίτλος.

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
και

θα

διαβάζεται

μαζί

με

τους

περί

Φόρου

95(Ι) του 2000

2013

93(Ι) του 2002

Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι 2013 (που στη

27(Ι) του 2003

συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

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

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του
2013.
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135(Ι) του 2009
13(Ι) του 2010
29(Ι) του 2010
68(Ι) του 2010
97(Ι) του 2010
131(Ι) του 2010
4(Ι) του 2011
37(Ι) του 2011
129(Ι) του 2011
186(Ι) του 2011
187(Ι) του 2011
16(Ι) του 2012
73(Ι) του 2012
113(Ι) του 2012
135(Ι) του 2012
167(Ι) του 2012
172(Ι) του 2012
83(Ι) του 2013.
Τροποποίηση του

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως

βασικού νόμου με

μετά το άρθρο 11Β του ακόλουθου νέου άρθρου:

την προσθήκη
νέου άρθρου 11Γ.
«Απόδοση

11Γ.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για τις

του Φ.Π.Α

παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται σε

από το λήπτη
για ορισμένες

πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο

παραδόσεις

Φ.Π.Α και των οποίων ο κώδικας οικονομικής

αγαθών.

δραστηριότητας είναι ο κώδικας συνδυασμένης
ονοματολογίας

46771

μεταχειρισμένα

μέταλλα

και

συνίστανται

ή/και

σε

απορρίμματα

μετάλλων.
(2) Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) θεωρούνται για τους σκοπούς του
Πρώτο

Πρώτου

Παραρτήματος

Παράρτημα.

συναλλαγές

του

λήπτη,

ως

φορολογητέες

εφόσον

ο

λήπτης

λαμβάνει τα αγαθά στα πλαίσια άσκησης ή για
σκοπούς προώθησης της επιχείρησης που ασκεί,
έστω και αν αποτελούν κεφαλαιουχικά στοιχεία
της επιχείρησής του.
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(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η αξία
της συναλλαγής καθορίζεται επί τη βάσει του ότι
δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στη συναλλαγή.
(4) Σε περίπτωση που (α) οποιοδήποτε πρόσωπο παραδίδει αγαθά
στο λήπτη σε οποιοδήποτε χρόνο,
(β) τα αγαθά που παραδίδονται εμπίπτουν
στις

κατηγορίες

αγαθών

που

αναφέρονται στο εδάφιο (1), και
(γ) ο λήπτης είναι υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο

κατά

το

χρόνο

της

συναλλαγής και λαμβάνει τα αγαθά στα
πλαίσια

άσκησης

ή

για

σκοπούς

προώθησης της επιχείρησης που ασκεί,
οι

διατάξεις

ειδικότερα

οι

του

παρόντος

διατάξεις

που

Νόμου

και

επιβάλλουν

Φ.Π.Α. επί των συναλλαγών και οι διατάξεις
που παρέχουν στα υποκείμενα στο φόρο
πρόσωπα δικαίωμα προς έκπτωση του
φόρου εισροών, εφαρμόζονται ως εάν ο
λήπτης είχε ο ίδιος παραδώσει τα αγαθά,
μέσα στα ή για σκοπούς προώθησης της
επιχείρησής του.
(5)

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που

ρυθμίζουν το ποσό του φόρου εισροών, το οποίο
δικαιούται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να
εκπέσει, ισχύει για τις συναλλαγές για τις οποίες,
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο
Φ.Π.Α. αποδίδεται από το λήπτη.
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(6) Πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται για
περίοδο έξι (6) ετών, από την ημερομηνία κατά
την

οποία

παραδόθηκαν

τα

αγαθά

που

αναφέρονται στο εδάφιο (1) στο λήπτη, να τηρεί
αρχείο, στο οποίο καταγράφονται ξεχωριστά οι
συναλλαγές για τις

οποίες

εφαρμόζεται

το

παρόν άρθρο∙ το αρχείο περιέχει όλα τα στοιχεία
που

αφορούν

την

αγορά

και παράδοση

αγαθών, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου.».
Τροποποίηση

3. Ο τίτλος του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου

του Πρώτου

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Άρθρο 6(2)»

Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

με τη φράση «Άρθρα 6, 10(5), 11Β, 11Γ, 12Ε(1) και (2), 42(1),
45(5) και 59(5)».

