Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014

Ν. 160(Ι)/2014

160(Ι)/2014
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014
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
129(I) του 2011
186(Ι) του 2011
187(Ι) του 2011
16(Ι) του 2012
73(Ι) του 2012
133(Ι) 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
164(Ι) του 2013
81(Ι) του 2014
153(I) του 2014
154(Ι) του 2014.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι 2014 (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 2014.
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Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 42Β.

2. Το άρθρο 42Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο:

«Ειδικό
καθεστώς για
τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές ή
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες από
πρόσωπο μη
εγκατεστημένο
στη Δημοκρατία.

42B.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν τη δημιουργία
ειδικού καθεστώτος για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και

τηλεοπτικές

ή

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

που

παρέχονται από μη εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.
(2)

Κανονισμοί

που

εκδίδονται

δυνάμει

του

παρόντος άρθρου δύναται να:
(α)

Επιτρέπουν σε μη εγκατεστημένο εντός
της Κοινότητας υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο να επιλέξει να χρησιμοποιεί το
ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοφωνικές

και

τηλεοπτικές

ή

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται
σε μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το
οποίο είναι εγκατεστημένο ή έχει τον τόπο
κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής
του σε κράτος μέλος∙
(β)

καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης
χρησιμοποίησης του ειδικού καθεστώτος
για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται από μη εγκατεστημένα
εντός της Κοινότητας υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα∙
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(γ)

καθορίζουν τις υποχρεώσεις του μη
εγκατεστημένου εντός της κοινότητας
υποκείμενου στο φόρο προσώπου για
απόδοση
Φ.Π.Α.

λογαριασμού
για

ραδιοφωνικές

και

καταβολή

τηλεπικοινωνιακές,
και

τηλεοπτικές

ή

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει,
αναφορικά με τέτοιες περιόδους σε τέτοιο
χρόνο

και

με

τέτοιο

τρόπο

όπως

καθορίζεται στους Κανονισμούς∙
(δ)

επιτρέπουν στον Έφορο τη διαβίβαση
στοιχείων που αφορούν την απόδοση
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο (γ), σε άλλο κράτος
μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή
έχει τον τόπο κατοικίας του ή έχει τη
συνήθη διαμονή του ο μη υποκείμενος
στο φόρο λήπτης των υπηρεσιών∙

(ε)

καθορίζουν τη ρύθμιση οποιωνδήποτε
θεμάτων αναφορικά με την εφαρμογή και
λειτουργία του ειδικού καθεστώτος για
τηλεπικοινωνιακές,

ραδιοφωνικές

και

τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται από μη εγκατεστημένα
εντός της Κοινότητας υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου
με την προσθήκη
νέου άρθρου.

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο
42Ε αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Ειδικό
42ΣΤ.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό
καθεστώς για
τηλεπικοινωνιακές, Συμβούλιο δύναται να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού
ραδιοφωνικές,
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τηλεοπτικές ή
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες από
πρόσωπο
εγκατεστημένο στη
Δημοκρατία.

καθεστώτος

για

τηλεπικοινωνιακές,

ραδιοφωνικές,

τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται
από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο ανήκει στη
Δημοκρατία και παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές,
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενο
στο φόρο πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο ή έχει τον
τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του σε
κράτος μέλος.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου
δύναται να:
(α)

Επιτρέπουν σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που
ανήκει στη Δημοκρατία να επιλέξει να χρησιμοποιεί
το

ειδικό

καθεστώς

ραδιοφωνικές,

για

τηλεπικοινωνιακές,

τηλεοπτικές

ή

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στο
φόρο πρόσωπο, το οποίο είναι εγκατεστημένο ή έχει
τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του
σε άλλο κράτος μέλος.
(β)

καθορίζουν

τον

χρησιμοποίησης

τρόπο
του

έναρξης

ειδικού

ή

παύσης

καθεστώτος

για

τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες∙
(γ)

καθορίζουν τις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου
υποκείμενου στο φόρο προσώπου για απόδοση
λογαριασμού

και

καταβολή

Φ.Π.Α.

για

τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει, αναφορικά με
τέτοιες περιόδους σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο
τρόπο όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς∙
(δ)

καθορίζουν τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων
αναφορικά με την εφαρμογή και λειτουργία του
ειδικού

καθεστώτος

για

τηλεπικοινωνιακές,
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ραδιοφωνικές

και

τηλεοπτικές

ή

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο το οποίο
ανήκει στη Δημοκρατία.».
Τροποποίηση του
Δέκατου Τρίτου
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

4. Το Δέκατο Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 17
αυτού, των υπο-παραγράφων (θ), (ι), και (ια) και την επιφύλαξη
αυτής∙ και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο 17 αυτού, του
ακόλουθου τίτλου και της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
18. Τόπος παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών, σε πρόσωπο που
δεν είναι σχετικό υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, είναι ο τόπος
εγκατάστασης ή μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής του
προσώπου αυτού:
(α)

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κατά την έννοια που αποδίδεται
στον όρο αυτό από την υποπαράγραφο (2) της παραγράφου
8,

(β)

ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες,

(γ)

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό από την υποπαράγραφο (3) της
παραγράφου 10:
Νοείται ότι, όταν ο παρέχων και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται
για υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά:
Νοείται περαιτέρω ότι, όταν η παροχή υπηρεσιών για την οποία
εφαρμόζεται η παρούσα παράγραφος, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι
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πραγματοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος και οι
υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγματικά χρησιμοποιούνται και
τυγχάνουν εκμετάλλευσης στη Δημοκρατία, οι υπηρεσίες σε εκείνη
την έκταση θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Οκτωβρίου 2014.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από
την 1η Ιανουαρίου 2015.

