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Αριθμός 4862 Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 1583 
                            

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 181(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2000  ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- 
  
  Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 
348,  
29.12.2017,  
σ. 7. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου του 2017 για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ 
αποστάσεως», και 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 310,  
2.12.2019,  
σ. 1. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου του 2019 για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και 
ορισμένες εγχώριες παραδώσεις αγαθών», 

 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 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 
2000 έως (Αρ. 3) του 2021 (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. 4) του 2021.  
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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 
160(Ι) του 2014 
215(Ι) του 2015 
119(Ι) του 2016 

86(Ι) του 2017 
313(Ι) του 2017 
135(Ι) του 2017 
157(Ι) του 2017 

39(Ι) του 2018 
60(I) του 2018 

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

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

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

5(Ι) του 2021 
72(Ι) του 2021 

80(Ι) του 2021. 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
3Δ και 3Ε. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3Γ αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων:  
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 «Έννοια του όρου 

ενδοκοινοτικές  
εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών. 

     3Δ. Στον παρόντα Νόμο- 
 
 
 
 
“ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών” σημαίνει τις παραδόσεις 
αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από 
πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης που ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή ή τη 
μεταφορά των αγαθών, από κράτος μέλος άλλο από εκείνο της άφιξης της 
αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

   
  (α)    Η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρόσωπο υποκείμενο στον 

φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, των οποίων οι 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. σύμφωνα 
με το άρθρο 12Α ή για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στο φόρο 
πρόσωπο· 

    
  (β)   τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε 

αγαθά που παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με 
ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του. 

   
 Έννοια του όρου  

εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών 
που εισάγονται από 
τρίτα εδάφη ή τρίτες 
χώρες. 

3Ε. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και του σχετικού ειδικού 
καθεστώτος που δημιουργείται δυνάμει αυτού-  

   
  “εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες 

χώρες” σημαίνει τις παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται 
από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ο προμηθευτής παρεμβαίνει 
έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών, από τρίτο έδαφος ή τρίτη 
χώρα, σε πελάτη σε κράτος μέλος όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

    
   (α)  Η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για υποκείμενο στον φόρο 

πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, των οποίων οι 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με βάση το 
άρθρο 12Α ή για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο·  

    
   (β)  τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα, ούτε 

αγαθά που παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με 
ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό 
του.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (14Γ) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
       «(14Δ) Σε περίπτωση κατά την οποία παράδοση αγαθών αφορά εξ αποστάσεως πώληση αγαθού 

που εισάγεται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος που 
καθορίζεται στα άρθρα 42ΣΤ και 42Η, η παράδοση θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά το χρόνο 
αποδοχής της πληρωμής.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
    
        «(4)  Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται από τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και αφορούν- 
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    (α)  ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, ως τόπος 

παράδοσής τους θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά 
το χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα 
πελάτη. 

     
    (β)  εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή 

τρίτες χώρες σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος 
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, ως 
τόπος παράδοσής τους θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά 
κατά το χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς στον 
αποκτώντα πελάτη. 

     
    (γ)  εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή 

τρίτες χώρες στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της 
μεταφοράς των αγαθών στον αποκτώντα πελάτη, ως τόπος 
παράδοσής τους θεωρείται το συγκεκριμένο κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο Φ.Π.Α. επί των εν λόγω αγαθών δηλώνεται 
δυνάμει του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 42Η: 

     
          Νοείται ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται οι 

παραδόσεις που υπάγονται στα σχέδια περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 40.». και 

    
      (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
    
        «(4Α)(α) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4), δεν εφαρμό-

ζονται στην περίπτωση που πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
    
 (i) Το πρόσωπο που παραδίδει τα αγαθά είναι εγκατεστημένο ή, ελλείψει 

εγκατάστασης, έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους 
διαμονής του σε ένα μόνο κράτος μέλος· 

 
(ii) αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από το κράτος μέλος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i)· και 
 
(iii)       το  άθροισμα  του  συνολικού ποσού, χωρίς ΦΠΑ, των παραδόσεων 

που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (ii), μαζί με το συνολικό 
ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των παροχών υπηρεσιών που προβλέπονται 
στην παράγραφο 18 του Δέκατου Τρίτου Παραρτήματος, δεν 
υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, τις 
δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. 

    
   (β) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους 

σημειώνεται υπέρβαση του ορίου που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (iii) 
της παραγράφου (α), οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) 
εφαρμόζονται από το εν λόγω χρονικό σημείο. 

    
   (γ) Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (α) 

και τα αγαθά κατά το χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς  
βρίσκονται στη Δημοκρατία, το πρόσωπο που τα παραδίδει έχει το δικαίωμα 
να επιλέξει τον τόπο παράδοσης των αγαθών, το οποίο καλύπτει σε κάθε 
περίπτωση δύο (2) ημερολογιακά έτη.». 

    
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

   
 «(4)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλέπουν ειδικές 

ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών, εξαιρουμένων των 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, με δέματα εσωτερικής αξίας που δεν 
υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα ευρώ (€150), εφόσον δεν χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς που 
προβλέπεται στο άρθρο 42H.   

   
 (β) Οι ειδικές ρυθμίσεις δύναται να επιτρέπουν στο πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα 

στο τελωνείο για λογαριασμό του προσώπου για το οποίο προορίζονται τα αγαθά στο έδαφος της 
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Κοινότητας να κάνει χρήση ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την καταβολή Φ.Π.Α. κατά την 
εισαγωγή όσον αφορά τα αγαθά των οποίων η αποστολή ή η άφιξη ολοκληρώνεται στη Δημοκρατία.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 
42Β. 

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

 «Έκδοση Κανονισμών 
σε σχέση με το ειδικό 
καθεστώς για 
υπηρεσίες που 
παρέχονται από μη 
εγκατεστημένα εντός 
της Κοινότητας 
υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα. 

    42B.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για υπηρεσίες 
που παρέχονται από μη εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας υποκείμενα 
στον φόρο πρόσωπα.   
 

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

   
   (α)  επιτρέπουν σε μη εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας 

υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο να επιλέξει να χρησιμοποιεί το 
ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο 
στον 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 υπηρεσίες που παρέχονται από μη 
εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα∙ 

    
   (γ)  καθορίζουν τις υποχρεώσεις του μη εγκατεστημένου εντός της 

Κοινότητας υποκείμενου στον φόρο προσώπου για απόδοση 
λογαριασμού και καταβολή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που παρέχει, 
αναφορικά με περιόδους, σε χρόνο και κατά τρόπο όπως 
καθορίζεται στους Κανονισμούς∙ 

    
   (δ)  επιτρέπουν στον Έφορο τη διαβίβαση στοιχείων που αφορούν 

στην 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 στον φόρο λήπτης των υπηρεσιών∙ 
και 

    
   (ε)  ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή και 

λειτουργία του ειδικού καθεστώτος για υπηρεσίες που παρέχονται 
από μη εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας υποκείμενα στον 
φόρο πρόσωπα.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 
42ΣΤ. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 42ΣΤ αυτού, με το ακόλουθο 
άρθρο:  

  
 «Έκδοση κανονισμών  

σε σχέση με το ειδικό 
καθεστώς για 
υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα που 
πραγματοποιούν εξ 
αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών, παραδόσεις 
αγαθών εντός της 
Δημοκρατίας που 
πραγματοποιούνται 

     42ΣΤ.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για υποκείμενα 
στον φόρο πρόσωπα που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών, παραδόσεις αγαθών εντός της Δημοκρατίας που πραγμα-
τοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις παρα-
δόσεις αυτές και για παροχή υπηρεσιών από υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα εντός της Δημοκρατίας, αλλά μη εγκατεστημένα στο κράτος 
μέλος κατανάλωσης.  
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μέσω ηλεκτρονικών 
διεπαφών και για 
παροχή υπηρεσιών από 
υποκείμενα στον φόρο 
πρόσωπα εντός της 
Δημοκρατίας, αλλά μη 
εγκατεστημένα στο 
κράτος μέλος 
κατανάλωσης.  

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

(α)  επιτρέπουν σε υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο που ανήκει στη 
Δημοκρατία  να επιλέξει να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για τις 
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών εντός της 
Δημοκρατίας που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών 
διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για παροχή 
υπηρεσιών από υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα 
εντός της Δημοκρατίας, αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος 
κατανάλωσης· 

(β)  καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης χρησιμοποίησης του 
σχετικού ειδικού καθεστώτος· 

(γ)  καθορίζουν τις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου υποκείμενου στον 
φόρο προσώπου για απόδοση λογαριασμού και καταβολή Φ.Π.Α. 
για το συγκεκριμένο ειδικό καθεστώς, αναφορικά με περιόδους, σε 
χρόνο και κατά τρόπο όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς· και  

(δ)  ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή και 
λειτουργία του σχετικού ειδικού καθεστώτος. 

(3) Για τους σκοπούς του σχετικού ειδικού καθεστώτος, όταν
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο διευκολύνει μέσω της χρήσης 
ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης 
ή παρόμοιων μέσων, την παράδοση αγαθών στη Δημοκρατία από 
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο μη εγκατεστημένο εντός της 
Δημοκρατίας σε μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, το εν λόγω 
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο θεωρείται ότι έχει παραλάβει και 
παραδώσει τα αγαθά.». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
42Η. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 42Ζ αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Ειδικό καθεστώτος  
για εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών που 
εισάγονται από τρίτα 
εδάφη ή τρίτες χώρες. 

42Η.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες 
χώρες.  

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

(α)  επιτρέπουν σε υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο που ανήκει στη 
Δημοκρατία  να επιλέξει να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη 
ή τρίτες χώρες· 

(β)  καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης χρησιμοποίησης του 
ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που 
εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες· 

(γ)  καθορίζουν τις υποχρεώσεις του εγκατεστημένου υποκείμενου 
στον φόρο προσώπου για απόδοση λογαριασμού και καταβολή 
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Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές του ειδικού αυτού καθεστώτος, 
αναφορικά με περιόδους, σε χρόνο και κατά τρόπο όπως 
καθορίζεται στους Κανονισμούς· και 

    
    (δ)  ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή και 

λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος. 
   
       (3) Για σκοπούς του σχετικού ειδικού καθεστώτος, όταν υποκείμενο 

στον φόρο πρόσωπο διευκολύνει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής 
διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων 
μέσων, τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εισαγόμενων από τρίτα 
εδάφη ή τρίτες χώρες σε δέματα με εσωτερική αξία  που δεν υπερβαίνει τα 
εκατόν πενήντα ευρώ (€150), το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο 
θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αυτά τα αγαθά.». 

   
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
62. 

   9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Αναδρομική ισχύς 

Κανονισμών. 
      62. Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 3Β, 28(1), 
28(3), 42Β, 42ΣΤ και 42Η για σκοπούς εναρμόνισης με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.». 

   
Τροποποίηση  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του Μέρους ΙΙ αυτού.  

  
Τροποποίηση  
του Έκτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την 
παράγραφο (11) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

  
 «(12) Οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στο υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο το 

οποίο διευκολύνει μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, πλατφόρμας, 
διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, την παράδοση αγαθών στη Δημοκρατία από υποκείμενο 
στον φόρο μη εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας σε μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 42Η.». 

  
Έναρξη της  
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

12.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 2021. 

 
 

 

 
 

 
 


