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164(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ  

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 

 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  Συνοπτικός 

   τίτλος.  

95(Ι) του 2000 

93(Ι) του 2002           

27(I) 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 

131(Ι) του 2010 

4(Ι) του 2011 

37(Ι) του 2011 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 3) του 2013 

(που στο εξής 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 μέχρι (Αρ. 4) 

του 2013. 

1.  
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129(I)  του 2011 

186(Ι) του 2011 

187(Ι) του 2011 

16(Ι) του 2012 

73(Ι) του 2012 

133(I) του 2012 

135(Ι) του 2012 

167(Ι) του 2012 

172(Ι) του 2012 

83(Ι) του 2013 

118(Ι) του 2013 

129(Ι) του 2013.  

  

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου.  

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (2Α): 

«(2Α) Όταν πραγματοποιείται φορολογητέα παράδοση 

αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία, υποκείμενο 

στο φόρο πρόσωπο που έχει μόνιμη εγκατάσταση στη 

Δημοκρατία, θεωρείται ως μη εγκατεστημένο υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο, όταν: 

(α)  πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία· 

(β)  η εγκατάσταση του στη Δημοκρατία δεν παρεμβαίνει στην 

εν λόγω παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.» 

Τροποποίηση 

του άρθρου  9 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (14) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (14Α), (14Β) και (14Γ): 

 «(14Α)  Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών για χρονική περίοδο 

μεγαλύτερη του ημερολογιακού μήνα, όταν η παράδοση τους 

συνεπάγεται: 

(α)  τη μεταφορά αγαθών από τη Δημοκρατία, και 
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(β)  την απόκτηση των εν λόγω αγαθών σε άλλο κράτος μέλος 

από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του 

Φ.Π.Α. επί της απόκτησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες με 

το άρθρο 12Α διατάξεις της νομοθεσίας εκείνου του 

κράτους μέλους, ή 

(γ)  μεταφέρονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε 

άλλο κράτος μέλος για τις ανάγκες της επιχείρησης του,  

θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε 

ημερολογιακού μήνα, έως ότου ολοκληρωθεί η παράδοση. 

 (14Β) Οι παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο φόρος οφείλεται 

από το λήπτη δυνάμει του  άρθρου 11 και οι οποίες:  

(α) πραγματοποιούνται συνεχώς για χρονική περίοδο 

μεγαλύτερη του έτους· και  

(β)  δε συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι 

λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου 

αυτής, 

θεωρούνται ότι ολοκληρώνονται κατά τη λήξη κάθε 

ημερολογιακού έτους, εφόσον συνεχίζεται η παροχή 

υπηρεσιών. 

 (14Γ) Όταν η παράδοση αγαθών συνεπάγεται: 

(α) τη μεταφορά αγαθών από τη Δημοκρατία· και 

(β) την απόκτηση των εν λόγω αγαθών σε άλλο κράτος μέλος 

από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του 

Φ.Π.Α. επί της απόκτησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες με 

το άρθρο 12Α διατάξεις της νομοθεσίας εκείνου του 

κράτους μέλους· ή 

(γ) τα αγαθά μεταφέρονται από υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος για τις ανάγκες της 
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επιχείρησης του,  

η συναλλαγή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε 

από τις πιο κάτω ημερομηνίες είναι η ενωρίτερη: 

(i)  τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί εκείνο 

κατά τον οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των 

αγαθών, ή 

(ii)  την ημέρα έκδοσης τιμολογίου για τη συναλλαγή.». 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 42Ε.
 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 42Δ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 42Ε: 

 

 «Καθεστώς 

ταμειακής 

λογιστικής. 

 

42Ε.(1) Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, έχει 

το δικαίωμα να εφαρμόσει το ειδικό καθεστώς 

που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, σύμφωνα με τις οποίες η ημερομηνία: 

(α) απόδοσης για το φόρο εκροών, είναι η 

ημερομηνία είσπραξης της αντιπαροχής 

για τη συναλλαγή, είτε αυτή είναι 

χρηματική, είτε μη χρηματική· και  

(β) έκπτωσης για το φόρο εισροών, είναι η 

ημερομηνία πληρωμής της αντιπαροχής 

για τη συναλλαγή, είτε αυτή είναι 

χρηματική, είτε μη χρηματική. 

  (2) Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, έχει 

δικαίωμα να εφαρμόζει το καθεστώς που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, από την αρχή οποιασδήποτε 

καθορισμένης φορολογικής περιόδου, αν: 

  (α) η αξία των συναλλαγών που έχει 
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πραγματοποιήσει τους προηγούμενους 

δώδεκα (12) μήνες, που λήγουν κατά την 

έναρξη της καθορισμένης φορολογικής 

περιόδου, δεν έχουν υπερβεί τις είκοσι 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000), 

  (β) έχει υποβάλει στον Έφορο όλες τις 

φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την 

ημερομηνία που αρχίζει να εφαρμόζει το 

ειδικό καθεστώς που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός της 

προθεσμίας που προβλέπουν οι διατάξεις 

του παρόντος Νόμου και έχει καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσό φόρου έχει δηλώσει σε 

αυτές ως πληρωτέο, 

  (γ) έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό φόρου 

έχει βεβαιωθεί, δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και 

  (δ) δεν έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε 

αδίκημα, δυνάμει του άρθρου 46 του 

παρόντος Νόμου. 

  (3) Το ειδικό καθεστώς δεν εφαρμόζεται για τις 

ακόλουθες συναλλαγές: 

  (α) συναλλαγές για τις οποίες ο Φ.Π.Α. 

αποδίδεται από το λήπτη,  

(β) αγαθά που εισάγονται από τρίτη χώρα ή 

αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος, 

δυνάμει του άρθρου 12Α του Νόμου, 

(γ) συμβάσεις ενοικιαγοράς, συμβάσεις 

πώλησης με όρους, συμβάσεις πώλησης 
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επί πιστώσει: 

   Νοείται ότι, το υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο, υποχρεούται να ενημερώσει 

γραπτώς τον Έφορο Φ.Π.Α. για την εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

  (4) Υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, έχει 

δικαίωμα να παύσει να εφαρμόζει το ειδικό 

καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου, από το τέλος 

οποιασδήποτε καθορισμένης φορολογικής 

περιόδου. 

  (5) Ο Έφορος δύναται να παύσει το δικαίωμα 

υποκειμένου στο φόρο προσώπου να 

εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς που προβλέπεται 

στο παρόν άρθρο, όταν το υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο δε συμμορφώνεται με 

οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή για σκοπούς προστασίας των 

δημοσίων εσόδων. 

  (6) Ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας να καθορίσει περαιτέρω 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου.». 

Τροποποίηση 

του Τέταρτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου.  

 5.   Το Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Παραρτήματος του βασικού 

νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την υπο-υποπαράγραφο (β) 

της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 3 αυτού, της 

φράσης «την κυπριακή λίρα» με τη λέξη «ευρώ»· και  



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013  Ν. 164(Ι)/2013 

7 
 

(β) με την αντικατάσταση της πρότασης που ακολουθεί την 

υπο-υποπαράγραφο (β) της υποπαραγράφου (1) της 

παραγράφου 3 αυτού, με την ακόλουθη πρόταση: 

 «τότε, για σκοπούς καθορισμού της αξίας της σχετικής 

πράξης, το ποσό αυτό μετατρέπεται σε ευρώ λαμβάνοντας 

υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ, κατά 

τη σχετική ημέρα, σύμφωνα με την ισοτιμία που δημοσιεύθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.». 

  

 

 

 

  

 

 

 


