Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 79(Ι)/2020
Αρ. 4766, 3.7.2020
Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 79(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2020
Προοίμιο.

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

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L. 311,
7.12.2018,
σ. 3.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4 ης Δεκεμβρίου του 2018 για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών»,
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
131(Ι) του 2011
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
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(Ι) του 2014
154(Ι) του 2014

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους
του 2000 έως 2020 (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 έως
(Αρ. 2) του 2020.

160(Ι) του 2014
215(Ι) του 2015
119(Ι) του 2016
86(Ι) του 2017
135(Ι) του 2017
157(I) του 2017
39(Ι) του 2018
60(I) του 2018
121(I) του 2018
31(I) του 2019
70(I) του 2019
158(Ι) του 2019
24(Ι) του 2020.
Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο
(14) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(15)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (14) του παρόντος άρθρου,
όταν τα αγαθά παραδίδονται διαδοχικά και αυτά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από ένα κράτος
μέλος σε άλλο απευθείας από τον πρώτο προμηθευτή στον τελευταίο παραλήπτη σε όλο το
μήκος της αλυσίδας, η αποστολή ή η μεταφορά καταλογίζεται μόνο στην παράδοση προς τον
ενδιάμεσο φορέα εκμετάλλευσης.
(β) Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο (α), η αποστολή ή μεταφορά
καταλογίζεται μόνο στην παράδοση αγαθών από τον ενδιάμεσο φορέα εκμετάλλευσης, όταν ο
ενδιάμεσος αυτός φορέας έχει κοινοποιήσει στον προμηθευτή του τον αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ που έχει λάβει από το κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή
μεταφέρονται τα αγαθά.
(16) Για τους σκοπούς του εδαφίου (15), ως “ενδιάμεσος φορέας εκμετάλλευσης” θεωρείται
προμηθευτής διαφορετικός από τον πρώτο προμηθευτή στην αλυσίδα, ο οποίος αποστέλλει ή
μεταφέρει τα αγαθά είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτου μέρους που ενεργεί για λογαριασμό του.».

Τροποποίηση
του άρθρου 42Γ
του βασικού
νόμου.

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

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το οποίο κατά τη διάρκεια ενός μηνός έχει
πραγματοποιήσει παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που είναι ή
ήταν εγγεγραμμένο σε άλλο κράτος µέλος υποβάλλει στον Έφορο, σε σχέση µε τον εν
λόγω μήνα, όχι αργότερα από τη δέκατη πέμπτη ημέρα μετά το τέλος του μήνα µε τον
οποίο σχετίζεται, ανακεφαλαιωτικό πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
(α)

Τα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα στα οποία παρέδωσε αγαθά
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10˙

(β)

τα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα στα οποία παρέδωσε αγαθά που είχε
αποκτήσει στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων των αγαθών σύμφωνα με το
άρθρο 12E˙ και

(γ)

τα εγγεγραμμένα σε άλλα κράτη μέλη πρόσωπα στα οποία παρείχε υπηρεσίες
σύμφωνα με το άρθρο 10A εκτός των υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την
καταβολή ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο είναι φορολογητέα η πράξη, για τις
οποίες ο λήπτης των υπηρεσιών είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.»˙

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(2Α) Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2),
κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει πληροφορίες σχετικά
με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των υποκείμενων στο φόρο
προσώπων για τα οποία προορίζονται τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
3.7.2020.

στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μετακινήσεις Αγαθών για Απόθεμα στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος)
Κανονισμούς του 2020, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον
αφορά τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ήδη.»·και

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού της φράσης «δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου είναι ελλιπής ή και ανακριβής» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (2) του παρόντος άρθρου περιέχει ελλείψεις ή και
ανακρίβειες στις πληροφορίες των παραγράφων (α) έως (γ) του εν λόγω εδαφίου».
Τροποποίηση
του άρθρου 45Α
του βασικού
νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 45Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(1) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στον Έφορο ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 42Γ, που περιέχει ελλείψεις ή και ανακρίβειες και δεν έχει
υποβάλει διορθωτικό έντυπο εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του
εν λόγω άρθρου υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους δεκαπέντε ευρώ (€15).».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1ην Ιανουαρίου 2020.

