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Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 5(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 6) ΤΟΥ 2020 

 
 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 
2000 έως (Αρ. 6) του 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 2021. 
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97(Ι) του 2010 
131(Ι) του 2010 

4(Ι) του 2011 
37(Ι) του 2011 

129(I) του 2011 
186(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 
155(Ι) του 2014 
160(Ι) του 2014 
215(I) του 2015 
119(Ι) του 2016 
   86(I) του 2017 
135(I) του 2017 
157(I) του 2017 

39(Ι) του 2018 
60(Ι) του 2018 

121(Ι) του 2018 
31(Ι) του 2019 
70(Ι) του 2019 

158(I) του 2019 
24(Ι) του 2020 
79(Ι) του 2020 

121(Ι) του 2020 
122(I) του 2020 
147(I) του 2020 

   178(I) του 2020. 

 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 45  
του βασικού  
νόμου. 
 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος της τρίτης επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως 
μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
 

  «Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με 
βάση τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για την καθορισμένη 
φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την καθορισμένη φορολογική 
περίοδο που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και χρηματική 
επιβάρυνση, νοουμένου ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο του οποίου η οικονομική 
δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω, υποβάλλει τη 
φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει 
το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ σε τρεις ισόποσες δόσεις καταβλητέες την 10η Απριλίου 2021, 
10η Μαΐου 2021 και 10η Ιουνίου 2021: 

  
  Υπεραγορές και παντοπωλεία με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, ορυχεία 

και λατομεία, δασοκομία και υλοτομία, δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων, καθώς 
και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, καθώς 
και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων 
και συναφή, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των 
Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες, ιατροί, κατά-
σκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις, χονδρικό 
εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα, χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις, εμπορικοί αντιπρόσωποι, 
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χονδρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών 
πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις, δραστηριότητες 
προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες, νοσοκομειακές 
δραστηριότητες, γηροκομεία, φαρμακεία, εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και 
φαρμακευτικών προϊόντων, λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες, χερσαίες και πλωτές 
μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και 
κλινικά εργαστήρια, δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως 
εργοδοτών οικιακού προσωπικού, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς 
δραστηριότητες, δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες, κτηνιατρικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και 
συναφείς δραστηριότητες, νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, 
καθαριστήρια με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, πρατήρια πώλησης 
καυσίμων, υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, δραστηριότητες παροχής προστασίας 
και έρευνας, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς 
χώρους με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 46Α 
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 46Α τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  «(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 45 και των εδαφίων (9) και (10Α) του 
άρθρου 46 δεν εφαρμόζονται για την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και την καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Ιανουαρίου 
2021, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο του οποίου η οικονομική 
δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω υποβάλλει τη 
φορολογική δήλωση για την περίοδο αυτή εντός της καθορισμένης προθεσμίας και καταβάλλει 
το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ σε τρεις ισόποσες δόσεις καταβλητέες την 10η Απριλίου 2021, 
10η Μαΐου 2021 και 10η Ιουνίου 2021: 

  
  Υπεραγορές και παντοπωλεία με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, ορυχεία 

και λατομεία, δασοκομία και υλοτομία, δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων, καθώς 
και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, καθώς 
και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων 
και συναφή, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των 
Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες, ιατροί, 
κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις, χονδρικό 
εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα, χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις, εμπορικοί αντιπρόσωποι, 
χονδρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών 
πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις, δραστηριότητες 
προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες, νοσοκομειακές 
δραστηριότητες, γηροκομεία, φαρμακεία, εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και 
φαρμακευτικών προϊόντων, λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες, χερσαίες και πλωτές 
μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και 
κλινικά εργαστήρια, δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως 
εργοδοτών οικιακού προσωπικού, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς 
δραστηριότητες, δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες, κτηνιατρικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και 
συναφείς δραστηριότητες, νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, 
καθαριστήρια με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, πρατήρια πώλησης 
καυσίμων, υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, δραστηριότητες παροχής προστασίας 
και έρευνας, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς 
χώρους με εξαίρεση τις επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου, ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού.». 

  
 
 
 


