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 Ν. 95(I)/2000 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Αρ. 3417 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
 

Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 95(Ι) του 2000 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
93(I) 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(I) 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(I) του 2012 
167(Ι) του 2012 
172(Ι) του 2012 
83(Ι) του 2013 

118(I) του 2013 
129(Ι) του 2013 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµοι του 2000 
έως (Αρ. 3) του 2017. 
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164(I) 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 

135(Ι) του 2017 
157(Ι) του 2017. 

 
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

 
2 του 37(Ι) του 2011. «αγαθά υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης» σηµαίνει τα ενεργειακά προϊόντα, η 

αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, όπως ορίζονται από τις 
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, εκτός από το αέριο που παραδίδεται µέσω του συστήµατος 
φυσικού αερίου ευρισκόµενου στο έδαφος της Κοινότητας ή µέσω οποιουδήποτε δικτύου 
συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα. 
 

2 του 27(Ι) του 2003. «αγρότης» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση που αφορά µία ή περισσότερες 
οριζόµενες δραστηριότητες, και έχει επιλέξει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών· 
 

Κεφ. 224. 
3 του 1960 

78 του 1965 
10 του 1966 
75 του 1968 
51 του 1971 
2 του 1978 

16 του 1980 
23 του 1982 
68 του 1984 
82 του 1984 
86 του 1986 

189 του 1986 
12 του 1987 
74 του 1987 
74 του 1988 

117 του 1988 
43 του 1990 
65 του 1990 

30(Ι) του 1992 
90(Ι) του 1992 
6(Ι) του 1993 

58(Ι) του 1994 
40(Ι) του 1996 
31(Ι) του 1998. 

 

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον εκάστοτε 
ισχύοντα περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµο· 
 

2(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

«άλλο κράτος µέλος» σηµαίνει, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 3Β(1), οποιοδήποτε 
κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία. 

 
2 του 215(Ι) του 

2015. 
 
 
 
 

2 του 135(Ι) του 
2017. 

215(Ι) του 2015. 

“αναδιάρθρωση” σηµαίνει την άµεση ή έµµεση διάθεση και µεταβίβαση ακίνητης 
ιδιοκτησίας, καθώς και µεταβίβαση δικαιωµάτων δυνάµει πωλητηρίου εγγράφου 
κατατεθειµένου στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µεταξύ ενός ή περισσότερων 
δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών σχετικά µε την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή 
χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων δανειστών, η οποία διενεργείται εντός τεσσάρων 
(4) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2015 και αποσκοπεί στη µείωση ή εξόφληση των πιστωτικών 
διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που δόθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή 
περισσότερους δανειστές· 
 

 “αντιπρόσωπος Φ.Π.Α.” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 37· 
 
“αρχή τοπικής διοίκησης” σηµαίνει συµβούλιο δήµου, συµβούλιο βελτιώσεως, χωριτική αρχή 
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και κοινοτικό συµβούλιο· 
 
 

2 του 215(Ι) του 
2015. 

 

“δανειολήπτης” σηµαίνει πρόσωπο το οποίο συµβλήθηκε µε το δανειστή· 
 

2 του 215(Ι) του 
2015. 

 
66(Ι) του 1997 
74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 
4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004 
235(Ι) του 2004 
20(Ι) του 2005 
80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009 
27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 2011 
107(Ι) του 2012 
14(Ι) του 2013 
87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 2013 
141(Ι) του 2013 

5(Ι) του 2015 
26(Ι) του 2015 
35(Ι) του 2015 
71(Ι) του 2015 
93(Ι) του 2015 

109(Ι) του 2015 
152(Ι) του 2015 
168(Ι) του 2015. 

“δανειστής” σηµαίνει αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 
περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου, και περιλαµβάνει τα πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στη ∆ηµοκρατία δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 10Α αυτού, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες των ιδρυµάτων αυτών· 
 

 “∆ιευθυντής” σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων· 
 

2 του 27(Ι) του 2003. ‘ειδικό καθεστώς αγροτών’ σηµαίνει το καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 42· 
 
“εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο” σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί δυνάµει 
εξουσιοδότησης του Εφόρου· 
 
“Έφορος” σηµαίνει τον Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 
4(1)· 
 
“καθορισµένη φορολογική περίοδος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
άρθρο 20(1)· 
 
“καθορισµένος” σηµαίνει καθορισµένος σύµφωνα µε Κανονισµούς· 
 

2 του 38(Ι) του 2008. «κανονική αξία» σηµαίνει το συνολικό ποσό το οποίο ένας λήπτης, ευρισκόµενος στο ίδιο 
στάδιο εµπορίας κατά το οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των 
υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει, υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού, σε ανεξάρτητο 
προµηθευτή αγαθού ή παρέχοντα υπηρεσίας στη ∆ηµοκρατία, προκειµένου να αποκτήσει 
κατά το χρόνο αυτόν το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία: 
 

  Νοείται ότι αν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η 
«κανονική αξία» δεν µπορεί να είναι κατώτερη της τιµής αγοράς ή παρεµφερών αγαθών ή 
ελλείψει τιµής αγοράς, της τιµής κόστους, που καθορίζεται κατά το χρόνο παράδοσης ή 
προκειµένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για το υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο η παροχή των υπηρεσιών. 
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 “Κανονισµοί” σηµαίνει Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του 
παρόντος Νόµου· 
 

2(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

«Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο. 
 
“κρατική αρχή” σηµαίνει Υπουργείο, Υπηρεσία ή Τµήµα των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας 
προβλέπονται στον προϋπολογισµό της ∆ηµοκρατίας· 
 

2(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 
“λειτουργός” σηµαίνει λειτουργό της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. του Τµήµατος Τελωνείων· 
 
“Μητρώο Φ.Π.Α.” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 6(3)· 
 

2 του 27(Ι) του 2003. ‘Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος Αγροτών του Φ.Π.Α.’ έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό από το εδάφιο (4) του άρθρου 42· 
 

246 του 1990 
52(Ι) του 1992 
4(Ι) του 1993 

39(Ι) του 1993 
20(Ι) του 1994 
65(Ι) του 2000 
88(Ι) του 2000. 

 

“Νόµος του 1990” σηµαίνει τους περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµους του 1990 έως 
(Αρ. 2) του 2000· 
 

2 του 27(Ι) του 2003. 
Επίσηµη Εφηµερίδα 

Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

27.7.2001. 
 

‘οριζόµενες δραστηριότητες’ σηµαίνει τις δραστηριότητες που ορίζονται στο Παράρτηµα των 
περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) (Οριζόµενες ∆ραστηριότητες) 
Κανονισµοί του 2001. 
 

 “πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 
20(3)· 
 
“προµηθευτής” σηµαίνει το πρόσωπο που παραδίδει αγαθά και/ή παρέχει υπηρεσίες· 
 
“συναλλαγή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 8· 
 

2(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

«τελωνιακή νοµοθεσία» σηµαίνει την τελωνειακή νοµοθεσία όπως καθορίζεται µε βάση τον 
εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο και τον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµο. 
 
“τιµολόγιο” σηµαίνει οποιοδήποτε έγγραφο που χρησιµοποιείται ως τέτοιο· 
 

2(α) του 95(Ι) του 
2004. 

“τιµολόγιο Φ.Π.Α.” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9(15)· 
 
“τρίµηνο” σηµαίνει περίοδο τριών µηνών που τελειώνει στο τέλος του Μαρτίου, του Ιουνίου, 
του Σεπτεµβρίου ή του ∆εκεµβρίου· 
 
“υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο” σηµαίνει πρόσωπο που είναι υποκείµενο στο φόρο δυνάµει 
του άρθρου 6· 
 

2(β) του 95(Ι) του 
2004. 

“Φ.Π.Α.” σηµαίνει φόρο προστιθέµενης αξίας που επιβάλλεται σύµφωνα µε τον παρόντα 
Νόµο ή, όπου το κείµενο απαιτεί, σύµφωνα µε τον νόµο άλλου κράτους µέλους· 
 

2(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

«φορολογητέα απόκτηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 
12Α(2). 
 
“φορολογητέα συναλλαγή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 7(2)· 
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2(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

«φορολογική αποθήκη» σηµαίνει τέτοιο τόπο στη ∆ηµοκρατία στην κατοχή ή κάτω από τον 
έλεγχο του φορολογικού αποθηκευτή, που δεν είναι υποστατικό ή τόπος λιανικού εµπορίου, 
όπως ειδοποιεί γραπτώς το πρόσωπο αυτό τον Έφορο και τέτοιος τόπος καθίσταται 
φορολογική αποθήκη µε την παραλαβή από τον Έφορο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο εκείνης 
της ειδοποίησης ή κατά την ηµεροµηνία που καθορίζεται σε αυτή ως η ηµεροµηνία από την 
οποία θα έχει ισχύ, οποιαδήποτε είναι η µεταγενέστερη, και παραµένει φορολογική αποθήκη 
για όσο χρόνο είναι στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του φορολογικού αποθηκευτή ή 
µέχρι αυτός να ειδοποιήσει γραπτώς τον Έφορο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι θα παύσει 
να είναι φορολογική αποθήκη. 
 
“φόρος” σηµαίνει το φόρο προστιθέµενης αξίας· 
 
“φόρος εισροών” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 19· 
 
“φόρος εκροών” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 19··και 
οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριµένο άρθρο, Μέρος ή Παράρτηµα είναι αναφορά σε αυτό 
το άρθρο, Μέρος ή Παράρτηµα του παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε εγγεγραµµένο πρόσωπο, ερµηνεύεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 6(3). 
 

∆έκατο Παράρτηµα. 
 

Κεφ. 9. 
42 του 1978 
86 του 1986 

54(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1994. 

 

(3) Τηρουµένης της παραγράφου 2(2) του ∆έκατου Παραρτήµατος σε οποιαδήποτε διάταξη 
που περιέχεται στον, ή που ισχύει µε βάση τον, παρόντα Νόµο “έγγραφο”, “ αντίτυπο” και 
“ηλεκτρονικός υπολογιστής” έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον 
περί Αποδείξεως Νοµο. 
 

 (4) Κατά πόσο, σε σχέση µε οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών, ο παρέχων ή ο λήπτης της 
υπηρεσίας ανήκει σε µια χώρα ή σε άλλη καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 12. 
 
(5) Αναφορές στον παρόντα Νόµο στο “εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας” περιλαµβάνουν και τα 
χωρικά ύδατα της ∆ηµοκρατίας. 
 

2 του 187(Ι) του 
2011. 

∆έκατο 
Παράρτηµα. 

 

(6) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε απόδειξη Φ.Π.Α. είναι αναφορά σε νόµιµη 
απόδειξη που καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1Α του 
∆έκατου Παραρτήµατος του Νόµου. 
 

2 του 153(Ι) του 
2014. 

(7) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο στη ∆ηµοκρατία, περιλαµβάνει και την 
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της ∆ηµοκρατίας. 
 

Έννοια του όρου 
επιχείρηση. 

3.—(1) Στον παρόντα Νόµο “επιχείρηση” σηµαίνει οικονοµική δραστηριότητα που ασκείται 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιοδήποτε τόπο, ανεξαρτήτως που επιδιωκόµενου σκοπού ή 
των αποτελεσµάτων της δραστηριότητας αυτής. 
 
(2) Οικονοµικές δραστηριότητες, κατά την έννοια του εδαφίου (1) πιο πάνω, είναι όλες οι 
δραστηριότητες του παραγωγού, του εµπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, 
περιλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών δραστηριοτήτων, και 
των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελµάτων ή των εξοµοιουµένων προς αυτά· ως 
οικονοµική δραστηριότης θεωρείται επίσης η εκµετάλλευση ενσώµατου ή άϋλου αγαθού, 
προς το σκοπό αντλήσεως εσόδων διαρκούς χαρακτήρα. 
 
(3) Μισθωτοί και άλλα φυσικά πρόσωπα, κατά το µέτρο που συνδέονται µε τον εργοδότη 
τους µε σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική σχέση που δηµιουργεί δεσµούς 
εξαρτήσεως όσον αφορά του όρους εργασίας, την αµοιβή και την ευθύνη του εργοδότη, δεν 
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα “κατά τρόπο ανεξάρτητο” κατά την έννοια του εδαφίου 
(1) πιο πάνω. 
 
(4) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου, τα 
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ακόλουθα συνιστούν άσκηση επιχείρησης: 
 
(α) Η παροχή από λέσχη, σωµατείο ή άλλη ένωση προσώπων (έναντι συνδροµής ή άλλης 
αντιπαροχής) των διευκολύσεων ή ωφεληµάτων που είναι διαθέσιµα στα µέλη της· και 
 
(β) η είσοδος προσώπων σε οποιαδήποτε υποστατικά έναντι αντιπαροχής. 
 
(5) Αν κάποιο πρόσωπο αποδέχεται οποιοδήποτε αξίωµα µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση 
εµπορίου, επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος, οι υπηρεσίες που παρέχει ως κάτοχος αυτού του 
αξιώµατος θεωρούνται ότι παρέχονται µέσα στα πλαίσια ή για πρόωθηση του εµπορίου, 
επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος. 
 
(6) Οτιδήποτε γίνεται σε σχέση µε τον τερµατισµό ή τον προτιθέµενο τερµατισµό 
επιχείρησης, θεωρείται ότι γίνεται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση αυτής της επιχείρησης. 
 
(7) Η διάθεση της επιχείρησης ως δρώσας οικονονικής µονάδας ή των περιουσιακών της 
στοιχείων ή υποχρεώσεων (ανεξάρτητα από το αν γίνεται σε σχέση µε την αναδιοργάνωση ή 
διάλυση της) αποτελεί συναλλαγή που πραγµατοποιείται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση 
της επιχείρησης. 
 

4 του 95(Ι) του 2004. 
Φορολόγηση δυνάµει 

των νόµων άλλων 
κρατών µελών, κ.τ.λ. 

3Α.-(1) Τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου – 
 

 (α) Αναφορές στον παρόντα Νόµο σε σχέση µε άλλο κράτος µέλος, στο νόµο άλλου κράτους 
µέλους ερµηνεύονται στην έκταση που ο νόµος εκείνου του κράτους µέλους ισχύει για 
σκοπούς οποιουδήποτε κοινοτικού νοµοθετήµατος που αφορά τον Φ.Π.Α. 
 

 (β) αναφορές στον παρόντα Νόµο σε πρόσωπο που είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε 
άλλο κράτος µέλος, είναι αναφορές σε εκείνο το πρόσωπο που είναι υποκείµενο στο φόρο 
δυνάµει του νόµου εκείνου του κράτους µέλους στην έκταση που προβλέπει για σκοπούς 
αντίστοιχους, σε σχέση µε εκείνο το κράτος µέλος, µε τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, 
κατά πόσο ένα πρόσωπο είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο˙ και 
 

 (γ) αναφορές στον παρόντα Νόµο σε αγαθά που αποκτώνται από πρόσωπο σε άλλο κράτος 
µέλος είναι αναφορές σε αγαθά που θεωρούνται ως τέτοια αποκτηθέντα σύµφωνα µε 
διατάξεις του νόµου εκείνου του κράτους µέλους που είναι αντίστοιχες, σε σχέση µε εκείνο το 
κράτος µέλος, µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου που προβλέπουν ότι αγαθά θεωρούνται 
ως αποκτηθέντα στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος. 
 

 (2) Χωρίς επηρεασµό του εδαφίου (4), Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για τον τρόπο µε τον οποίο οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα αποδεικνύεται ή µπορεί να αποδειχθεί για οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου, ήτοι– 
 

 (α) την εφαρµογή οποιωνδήποτε διατάξεων του νόµου οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους˙ 
 
(β) ότι οι διατάξεις οποιουδήποτε τέτοιου νόµου αντιστοιχούν ή έχουν σκοπό αντίστοιχο, σε 
σχέση µε οποιοδήποτε κράτος µέλος, µε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή µε το 
σκοπό της. 
 

 (3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν – 
 

 (α) για πρόσωπο να θεωρείται για καθορισµένους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος µόνον όταν έχει επιδώσει τέτοια 
ειδοποίηση, και έχει παράσχει τέτοιες άλλες πληροφορίες, στον Έφορο, όπως καθορίζεται 
στους Κανονισµούς. 

 
 (β) για τον τύπο και τον τρόπο µε τον οποίον οποιαδήποτε ειδοποίηση ή πληροφορία 
επιδίδεται ή παρέχεται δυνάµει των Κανονισµών και τις λεπτοµέρειες που περιέχονται σε 
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αυτή. 

 
 (γ) για την αναλογία οποιασδήποτε αντιπαροχής για οποιανδήποτε πράξη η οποία λαµβάνεται 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι αντιπροσωπεύει υποχρέωση, δυνάµει του νόµου 
άλλου κράτους µέλους, για Φ.Π.Α. να αποδεικνύεται µε αναφορά σε τέτοια τιµολόγια ή µε 
άλλο τρόπο όπως µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
 

 (4) Σε οποιανδήποτε διαδικασία, είτε αστική είτε ποινική, πιστοποιητικό του Εφόρου – 
 

 (α) ότι πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν, σε οποιανδήποτε ηµεροµηνία, υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος,. ή 
 

 (β) ότι οποιοδήποτε Φ.Π.Α. καταβλητέο δυνάµει του νόµου άλλου κράτους µέλους έχει ή δεν 
έχει καταβληθεί, 
 

 αποτελεί επαρκή απόδειξη του γεγονότος που βεβαιώνει µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, και 
οποιοδήποτε έγγραφο που φέρεται ως πιστοποιητικό δυνάµει του παρόντος εδαφίου θεωρείται 
ότι αποτελεί τέτοιο πιστοποιητικό µέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. 
 

 (5) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας οποιωνδήποτε εξουσιών του Εφόρου δυνάµει των 
διατάξεων για παροχή σχετικών πληροφοριών, αυτές οι εξουσίες, για τους σκοπούς 
διευκόλυνσης της συµµόρφωσης µε οποιεσδήποτε κοινοτικές υποχρεώσεις, ασκούνται 
αναφορικά µε θέµατα σχετικά µε την επιβολή Φ.Π.Α. δυνάµει του νόµου άλλου κράτους 
µέλους, όπως ασκούνται αναφορικά µε θέµατα που είναι σχετικά µε οποιουσδήποτε από τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 

 
 

∆έκατο Παράρτηµα. 

(6) Η αναφορά στο εδάφιο (5) σε διατάξεις για σχετικές πληροφορίες είναι αναφορά στις 
διατάξεις του άρθρου 49(6) και του ∆έκατου Παραρτήµατος που αφορούν: 
 

 (α) Την τήρηση λογαριασµών. 

 
 (β) την υποβολή δηλώσεων και υποβολή άλλων εγγράφων στον Έφορο. 

 
 (γ) την έκδοση, χρήση και περιεχόµενο τιµολογίων. 

 
 (δ) την τήρηση και διατήρηση αρχείων. 

 
 (ε) την παροχή πληροφοριών και την προσαγωγή εγγράφων. 

 
4 του 95(Ι) του 2004. 

Εδάφη που 
περιλαµβάνονται σε 
αναφορές σε άλλα 
κράτη µέλη, κ.τ.λ. 

3Β.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν 
κατά πόσον το έδαφος της Κοινότητας ή των κρατών µελών θεωρείται για οποιουσδήποτε 
από τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι περιλαµβάνει ή δεν περιλαµβάνει τέτοια εδάφη 
όπως µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 

 (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των εξουσιών που παρέχονται σύµφωνα µε το εδάφιο 
(1) και το άρθρο 13, Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, για 
οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, δύνανται να προβλέπουν για 
καθορισµένες διατάξεις οποιωνδήποτε τελωνειακών νόµων να εφαρµόζονται σε σχέση µε 
περιπτώσεις όπου οποιοδήποτε έδαφος θεωρείται δυνάµει του εδαφίου (1) ότι δεν 
περιλαµβάνεται στο έδαφος της Κοινότητας, µε τέτοιες εξαιρέσεις και προσαρµογές όπως 
µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
 

4 του 95(Ι) του 2004. 
Έννοια του  

όρου «καινούρια 
µεταφορικά µέσα». 

3Γ.-(1) Στον παρόντα Νόµο «µεταφορικά µέσα» στον όρο «καινούρια µεταφορικά µέσα» έχει 
την έννοια τηρουµένου του εδαφίου (2) οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα, ήτοι – 
 

 (α) οποιοδήποτε πλοίο µήκους µεγαλύτερου των 7,5 µέτρων˙ 
 
(β) οποιοδήποτε αεροσκάφος βάρους απογείωσης µεγαλύτερου των 1550 κιλών˙ 
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 (γ) οποιοδήποτε µηχανοκίνητο χερσαίο όχηµα το οποίο – 
 

 (i) έχει κινητήρα κυβισµού άνω των 48 κυβικών εκατοστών˙ ή 
 
(ii) έχει κατασκευαστεί ή προσαρµοστεί να κινείται ηλεκτρικά µε ισχύ άνω των 7,2 kw. 
 

 (2) Πλοίο, αεροσκάφος ή µηχανοκίνητο χερσαίο όχηµα δεν εµπίπτει στο εδάφιο (1) εκτός αν 
προορίζεται για τη µεταφορά προσώπων ή αγαθών. 
 

 (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, µεταφορικό µέσο θεωρείται ως καινούριο σε 
σχέση µε οποιαδήποτε παράδοση ή οποιαδήποτε απόκτηση από άλλο κράτος µέλος, σε 
οποιοδήποτε χρόνο εκτός αν σε εκείνο το χρόνο – 
 

 (α) η περίοδος που έχει παρέλθει από την ηµεροµηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία είναι 
– 
 

 (i) στην περίπτωση πλοίου ή αεροσκάφους, περίοδος µεγαλύτερη των τριών µηνών˙ και 
 
(ii) στην περίπτωση χερσαίου οχήµατος, περίοδος µεγαλύτερη των έξι µηνών˙ και 
 

 (β) αυτό έχει, από την ηµεροµηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία, - 
 

 (i) στην περίπτωση πλοίου, ταξιδέψει άνω των 100 ωρών πλεύσης˙ 
 
(ii) στην περίπτωση αεροσκάφους, ταξιδέψει άνω των 40 ωρών πτήσης˙ και 
 
(iii) στην περίπτωση χερσαίου οχήµατος, διανύσει άνω των 6000 χιλιοµέτρων απόσταση. 
 

 (4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το παρόν άρθρο – 
 

 (α) µε την προσθήκη ή διαγραφή οποιουδήποτε πλοίου, αεροσκάφους ή οχήµατος περιγραφής 
που προσδιορίζεται στο ∆ιάταγµα από αυτά που προς το παρόν προσδιορίζονται στο εδάφιο 
(1)˙ 
 

 (β) µε την τροποποίηση, παράλειψη ή προσθήκη στις διατάξεις του εδαφίου (3) για τον 
καθορισµό κατά πόσο µεταφορικό µέσο είναι καινούργιο. 
 

 (5) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν τον 
καθορισµό των περιστάσεων στις οποίες µεταφορικό µέσο θεωρείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου ότι έχει τεθεί για πρώτη φορά σε κυκλοφορία. 
 

Έφορος Φόρου 
Προστιθέµενης 

Αξίας, ενάσκηση 
εξουσίας και 

εκτέλεση 
καθηκόντων. 

4.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει δηµόσιο υπάλληλο που κατέχει µόνιµη θέση στη 
∆ηµόσια Υπηρεσία ως Έφορο Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος µε την ιδιότητά του 
αυτή είναι υπεύθυνος για την πιστή και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου. 
 
(2) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεος ή εντεταλµένος να πράξει ο Έφορος 
δυνάµει οποιουδήποτε νόµου, µπορεί να διενεργηθεί από οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί δυνάµει εξουσιοδότησης του Εφόρου· και οποιαδήποτε δήλωση 
υπογραµµένη από τον Έφορο που πιστοποιεί ότι πρόσωπο ενεργεί δυνάµει εξουσιοδότησης 
του είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία. 
 
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε λειτουργός είτε όχι, το οποίο µε βάση διαταγή ή συναίνεση 
του Εφόρου µετέχει στην εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή καθήκοντος που αφορά 
παραχωρηθείσα αρµοδιότητα η οποία κατά Νόµο απαιτείται να εκτελεστεί από λειτουργό, 
θεωρείται ότι είναι αρµόδιος λειτουργός για την εκτέλεση εκείνης της πράξης ή του 
καθήκοντος. 
 
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θεωρείται ως αρµόδιος λειτουργός δυνάµει του εδαφίου 
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(3) πιο πάνω έχει όλες τις εξουσίες λειτουργού που αφορούν την πράξη ή το καθήκον που 
εκτελέστηκε ή πρόκειται να εκτελεστεί όπως αναφέρεται σε εκείνο το εδάφιο. 
 

 ΜΕΡΟΣ Ι — Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
Επιβολή του Φ.Π.Α. 

 
Φόρος προστιθέµενης 

αξίας. 
5(α) του 95(Ι) του 

2004. 
 
 

5(β) του 95(Ι) του 
2004. 

5.—(1) Φόρος προστιθέµενης αξίας επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου— 
 
(α) Επί της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας 
(συµπεριλαµβανοµένου οτιδήποτε θεωρείται ως τέτοια συναλλαγή)· 
 
(β) επί της απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από άλλα 
κράτη µέλη˙ και 
 
(γ) επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών 
 
και αναφορές στον παρόντα Νόµο σε Φ.Π.Α. είναι αναφορές στο φόρο προστιθέµενης αξίας. 
 
(2) Ο φόρος επί οποιασδήποτε παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών είναι υποχρέωση 
του προσώπου που πραγµατοποιεί την παράδοση ή παροχή και (τηρουµένων των διατάξεων 
για απόδοση λογαριασµού και καταβολή) καθίσταται οφειλόµενος κατά το χρόνο της 
συναλλαγής. 
 

2 του 164(Ι) του 
2013. 

(2Α) Όταν πραγµατοποιείται φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη 
∆ηµοκρατία, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που έχει µόνιµη εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία, 
θεωρείται ως µη εγκατεστηµένο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, όταν: 
 
(α) πραγµατοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στη ∆ηµοκρατία· 
 
(β) η εγκατάσταση του στη ∆ηµοκρατία δεν παρεµβαίνει στην εν λόγω παράδοση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών. 
 

5(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Ο φόρος επί οποιασδήποτε απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος είναι υποχρέωση 
του προσώπου που αποκτά τα αγαθά και τηρουµένων των διατάξεων για απόδοση 
λογαριασµού και καταβολή, καθίσταται οφειλόµενος κατά το χρόνο της απόκτησης. 
 

5(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(4) Ο φόρος επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών επιβάλλεται και 
καταβάλλεται ως να ήταν τελωνειακός δασµός. 
 

2 του 88(Ι) του 2005. (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) µέχρι (4), όταν αγαθά παραδίδονται µε 
βάση τους όρους των εδαφίων (12) ή (13) του άρθρου 10, η καταβολή του φόρου αποτελεί 
υποχρέωση του υποκείµενου στο φόρο προσώπου εγκατεστηµένου στη ∆ηµοκρατία. 
 

Υποκείµενα στο 
φόρο πρόσωπα και 

εγγραφή. 

6.—(1) Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο ή που 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένο µε βάση τον παρόντα Νόµο. 
 
(2) Για τους σκοπούς της εγγραφής τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του Πρώτου 
Παραρτήµατος. 
 
(3) Πρόσωπα που εγγράφονται δυνάµει των διατάξεων του Πρώτου Παραρτήµατος, 
εγγράφονται σε Μητρώο Φ.Π.Α. που τηρείται από τον Έφορο για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου· και αναφορές του παρόντος Νόµου σε εγγεγραµµένο πρόσωπο αποτελούν αναφορές 
σε πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει των διατάξεων του Πρώτου Παραρτήµατος. 
 

 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 
 

(4) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν τη 
συµπερίληψη ή και διόρθωση πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. σε σχέση µε το Πρώτο Παράρτηµα δυνάµει των διατάξεων του οποίου οποιουδήποτε 
πρόσωπου εγγράφεται. 
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 Παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 
στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας 

 
Πεδίο εφαρµογής του 

Φ.Π.Α. επί 
φορολογητέων 
συναλλαγών. 

7.—(1) Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί οποιασδήποτε παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που 
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, όταν είναι φορολογητέα συναλλαγή που 
πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση 
οποιασδήποτε επιχείρησης που ασκεί. 
 
(2) Φορολογητέα συναλλαγή είναι κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που 
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας και δεν είναι εξαιρούµενη. 
 

Έννοια συναλλαγής. 8.—(1) Το ∆εύτερο Παράρτηµα εφαρµόζεται για να καθορίζεται το τι είναι, ή το τι θεωρείται 
ότι είναι, παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. 
 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του ∆ευτέρου Παραρτήµατος και οποιωνδήποτε κανονισµών 
εκδίδονται δυνάµει των εδαφίων (3) µέχρι (6) πιο κάτω— 
 
(α) Ο όρος “συναλλαγή” στον παρόντα Νόµο περιλαµβάνει όλα τα είδη παράδοσης ή 
παροχής, όχι όµως οτιδήποτε πραγµατοποιείται χωρίς αντιπαροχή· 
 
(β) οτιδήποτε δεν αποτελεί παράδοση αγαθών, αλλά πραγµατοποιείται έναντι αντιπαροχής 
(συµπεριλαµβανοµένης της παραχώρησης ή εκχώρησης οποιουδήποτε δικαιώµατος που 
πραγµατοποιείται έναντι αντιπαροχής), αποτελεί παροχή υπηρεσιών. 
 
(3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να προβλέπουν σε 
σχέση µε οποιαδήποτε πράξης ότι— 
 
(α) Θεωρείται ως παράδοση αγαθών, και όχι ως παροχή υπηρεσιών· ή 
 
(β) θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και όχι ως παράδοση αγαθών· ή 
 
(γ) δε θεωρείται ούτε ως παράδοση αγαθών, ούτε ως παροχή υπηρεσιών· 
 

∆εύτερο Παράρτηµα. 
 
 
 
 

7 του 95(Ι) του 2004. 

και χωρίς επηρεασµό των προηγούµενων διατάξεων, οι Κανονισµοί αυτοί µπορούν να 
προβλέπουν ότι η παράγραφος 4(4) του ∆εύτερου Παραρτήµατος δεν εφαρµόζεται, σε σχέση 
µε αγαθά οποιασδήποτε περιγραφής που χρησιµοποιούνται ή που καθίστανται διαθέσιµα για 
χρήση κάτω από καθορισµένες περιστάσεις, έτσι ώστε να καθίσταται αυτή η πράξη παροχή 
υπηρεσιών δυνάµει της εν λόγω και αυτοί µπορούν να προβλέπουν ότι η παράγραφος 4Α του 
εν λόγω Παραρτήµατος δεν εφαρµόζεται, σε τέτοιες περιστάσεις που µπορεί να 
περιγράφονται στους Κανονισµούς, ώστε η µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων να 
καθίσταται παράδοση αγαθών δυνάµει της εν λόγω παραγράφου. 
 
(4) Χωρίς επηρεασµό του εδαφίου (3) πιο πάνω, Κανονισµοί που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν σε σχέση µε υπηρεσίες οποιασδήποτε 
περιγραφής που καθορίζονται στους Κανονισµούς, ότι— 
 
(α) Όταν πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση πραγµατοποιεί οτιδήποτε που δεν είναι παροχή 
υπηρεσιών αλλά θα ήταν, αν πραγµατοποιείτο έναντι αντιπαροχής, παροχή υπηρεσιών που 
περιγράφονται στους Κανονισµούς· και 
 
(β) όταν τέτοιοι άλλοι όροι, που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς, ικανοποιούνται, 
 
τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι παρέχονται από 
εκείνο µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση αυτής της επιχείρησης. 
 
(5) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν ότι, 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισµούς, αγαθά που αναφέρονται 
στους Κανονισµούς τα οποία κατέχονται ή παράγονται από πρόσωπο µέσα στα πλαίσια ή για 
προώθηση επιχείρησης που ασκεί· και— 
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(α) Ούτε παραδίδονται σε άλλο πρόσωπο ούτε ενσωµατώνονται σε άλλα αγαθά που 
παράγονται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση αυτής της επιχείρησης, αλλά 
 
(β) χρησιµοποιούνται από εκείνο για τους σκοπούς της επιχείρησης που ασκεί, 
 
θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι παραδίδονται σε εκείνο το πρόσωπο 
για τους σκοπούς της επιχείρησής του και συγχρόνως ότι παραδίδονται από το ίδιο µέσα στα 
πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησής του. 
 
(6) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν, σε 
σχέση µε υπηρεσίες που περιγράφονται στους Κανονισµούς, ότι— 
 
(α) Όταν πρόσωπο, µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκεί, 
πραγµατοποιεί οτιδήποτε για τους σκοπούς εκείνης της επιχείρησης το οποίο δεν αποτελεί 
παροχή υπηρεσιών αλλά θα ήταν, αν πραγµατοποιείτο έναντι αντιπαροχής, παροχή 
υπηρεσιών που περιγράφονται στους Κανονισµούς· και 
 
(β) όταν τέτοιοι άλλοι όροι, που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς, ικανοποιούνται, 
 
τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι παρέχονται σε 
εκείνο το πρόσωπο για τους σκοπούς εκείνης της επιχείρησης και συγχρόνως ότι παρέχονται 
από εκείνο µέσα στα πλαίσια ή για προώθησή της. 
 
(7) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, όταν αγαθά κατασκευάζονται ή παράγονται από 
οποιαδήποτε άλλα αγαθά, αυτά τα άλλα αγαθά θεωρούνται ως ενσωµατωµένα στα 
προαναφερθέντα αγαθά. 
 
(8) Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (4) ή (6) πιο πάνω µπορούν να προβλέπουν τη µέθοδο µε 
την οποία υπολογίζεται η αξία οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών που θεωρείται ότι λαµβάνει 
χώρα δυνάµει των Κανονισµών. 
 

Χρόνος της 
συναλλαγής. 

8(α) του 95(Ι) του 
2004. 

 
8(β) του 95(Ι) του 

2004. 

9.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τηρουµένων των διατάξεων των 
άρθρων 13Β και 13Γ για να καθορίζεται ο χρόνος που µια παράδοση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα για τους σκοπούς επιβολής του Φ.Π.Α. 
 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (4) µέχρι (14) πιο κάτω, µια παράδοση αγαθών 
θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα— 
 
(α) Αν τα αγαθά πρόκειται να µεταφερθούν, κατά το χρόνο της µεταφοράς· 
 
(β) αν τα αγαθά δεν πρόκειται να µεταφερθούν, κατά το χρόνο που τίθενται στη διάθεση του 
προσώπου προς το οποίο παραδίδονται· 
 
(γ) αν τα αγαθά (που αποστέλλονται ή λαµβάνονται για έγκριση, ή “για σκοπούς πώλησης ή 
επιστροφής” ή για άλλους παρόµοιους όρους) µεταφέρονται πριν να γίνει γνωστό κατά πόσο 
θα λάβει χώρα παράδοση, κατά το χρόνο που καθίσταται βέβαιο ότι η παράδοση έχει λάβει 
χώρα ή δώδεκα µήνες µετά τη µεταφορά, οποιοδήποτε είναι νωρίτερα. 
 

8(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (4) µέχρι (14) πιο κάτω, µια παροχή υπηρεσιών 
θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά το χρόνο που εκτελούνται οι υπηρεσίες. 
 
(4) Αν, πριν από το χρόνο που καθορίζεται δυνάµει του εδαφίου (2) ή (3) πιο πάνω, το 
πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη συναλλαγή εκδίδει τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε αυτή ή αν, 
πριν από το χρόνο που καθορίζεται δυνάµει του εδαφίου 2(α) ή (β) ή (3) πιο πάνω, λαµβάνει 
πληρωµή σε σχέση µε αυτή, η συναλλαγή, κατά την έκταση που καλύπτεται από το τιµολόγιο 
ή την πληρωµή, θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά το χρόνο που εκδίδεται το τιµολόγιο ή 
που λαµβάνεται η πληρωµή. 
 
(5) Αν, µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από το χρόνο που καθορίζεται δυνάµει του εδαφίου (2) 
ή (3) πιο πάνω, το πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη συναλλαγή εκδίδει τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε 
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σχέση µε αυτή, τότε, εκτός αν έχει ειδοποιήσει τον Έφορο γραπτώς ότι επιλέγει να µην 
εφαρµόζεται στην περίπτωση του το παρόν εδάφιο, η συναλλαγή (κατά την έκταση που δε 
θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά το χρόνο που αναφέρεται στο εδάφιο (4) πιο πάνω) 
θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά το χρόνο που εκδίδεται το τιµολόγιο. 
 
(6) Ο Έφορος δύναται, ύστερα από αίτηµα υποκειµένου στο φόρο προσώπου να ορίσει µε 
εντολή του ότι το εδάφιο (5) πιο πάνω εφαρµόζεται σε παραδόσεις ή παροχές που 
πραγµατοποιούνται από αυτό (ή σε τέτοιες παραδόσεις ή παροχές που πραγµατοποιούνται 
από αυτό όπως µπορεί να προσδιορίζονται στην εντολή) ωσάν να αντικαθίστατο η περίοδος 
των δεκατεσσάρων ηµερών µε µακρύτερη περίοδο που µπορεί να προσδιορίζεται στην 
εντολή. 
 

8(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(7) Όταν οποιαδήποτε παράδοση αγαθών συνεπάγεται – 
 
(α) τη µεταφορά των αγαθών από τη ∆ηµοκρατία˙ 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. της απόκτησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες µε το 
άρθρο 12Α διατάξεις της νοµοθεσίας εκείνου του κράτους µέλους, 
 
τα εδάφια (2), (4) µέχρι (6) και (10) µέχρι (12) δεν εφαρµόζονται και η παράδοση για 
σκοπούς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά την ενωρίτερη των ηµερών 
που καθορίζονται στο εδάφιο (8). 
 

8(δ) του 95(Ι) του 
2004 

(8) Οι ηµέρες που αναφέρονται στο εδάφιο (7) είναι – 
 
(α) η δέκατη πέµπτη (15) ηµέρα του µήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο λαµβάνει 
χώρα η εν λόγω µεταφορά των αγαθών˙ και 
 
(β) η ηµέρα έκδοσης, αναφορικά µε την παράδοση, τιµολογίου Φ.Π.Α. ή τιµολογίου τέτοιας 
άλλης περιγραφής όπως δύναται να καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

2(β) του 141(Ι) του 
2007. 

 
 
 
 
 

∆έκατο Παράρτηµα. 

(9) Όταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο εκδίδει έγγραφο προς τον εαυτόν του, το οποίο – 
 
(α) Φέρεται ως τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς 
αυτό από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο· και 
 
(β) θεωρείται, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1 του 
∆έκατου Παραρτήµατος, ως το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που απαιτείται από τους Κανονισµούς να 
εκδοθεί από τον προµηθευτή, τα εδάφια (5) και (6) πιο πάνω ισχύουν σε σχέση µε αυτήν τη 
συναλλαγή ως εάν – 
 
(i) η έκδοση του εγγράφου προς τον εαυτό του, να ήταν έκδοση τιµολογίου Φ.Π.Α. από τον 
προµηθευτή σε σχέση µε τη συναλλαγή· και 
 
(ii) οποιαδήποτε ειδοποίηση επιλογής που δόθηκε ή αίτηµα που υποβλήθηκε από τον ίδιο για 
τους σκοπούς αυτών των διατάξεων να είχε δοθεί ή υποβληθεί από τον προµηθευτή. 
 

2(α) του 141(Ι) του 
2007. 

8(ζ) του 95(Ι) του 
2004 

(10) Όταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο εκδίδει έγγραφο προς τον εαυτόν του το οποίο— 
 
(α) Φέρεται ως τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς 
αυτό από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο· και 
 

 
∆έκατο Παράρτηµα. 

(β) θεωρείται, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1 του 
∆έκατου Παραρτήµατος, ως το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που απαιτείται από τους Κανονισµούς να 
εκδοθεί από τον προµηθευτή, τα εδάφια (5) και (6) πιο πάνω ισχύουν σε σχέση µε αυτή τη 
συναλλαγή ως αν— 
 
(i) η έκδοση του εγγράφου προς τον εαυτό του να ήταν έκδοση τιµολογίου Φ.Π.Α. από τον 
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προµηθευτή σε σχέση µε τη συναλλαγή· και 
 
(ii) οποιαδήποτε ειδοποίηση επιλογής που δόθηκε ή αίτηµα που υποβλήθηκε από το ίδιο για 
τους σκοπούς αυτών των διατάξεων να είχε δοθεί ή υποβληθεί από τον προµηθευτή. 
 

2(α) του 141(Ι) του 
2007. 

8(ζ) του 95(Ι) του 
2004 

(11) Ο Έφορος δύναται, ύστερα από αίτηµα υποκείµενου στο φόρο προσώπου, µε εντολή του 
να τροποποιήσει το χρόνο κατά τον οποίο συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από αυτό (ή 
τέτοιες συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από αυτό που µπορεί να προσδιορίζονται στην 
εντολή) θεωρούνται ότι λαµβάνουν χώρα, είτε— 
 
(α) Ορίζοντας ότι εκείνες οι συναλλαγές θεωρούνται ότι λαµβάνουν χώρα— 
 
(i) Σε χρόνο ή ηµεροµηνίες που καθορίζονται από, ή µε αναφορά προς, την επέλευση κάποιου 
γεγονότος που περιγράφεται στην εντολή· ή 
 
(ii) σε χρόνο ή ηµεροµηνίες που καθορίζονται από, ή µε αναφορά προς, το χρόνο που κάποιο 
γεγονός που περιγράφεται τοιουτοτρόπως θα επερχόταν κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ή οι ηµεροµηνίες που προκύπτουν να 
είναι προγενέστερα εκείνων που διαφορετικά θα ίσχυαν· ή 
 
(β) ορίζοντας ότι, ανεξάρτητα από τα εδάφια (5) και (6) πιο πάνω, εκείνες οι συναλλαγές 
θεωρούνται, κατά την έκταση που δε θεωρούνται ότι λαµβάνουν χώρα κατά το χρόνο που 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) πιο πάνω, ότι λαµβάνουν χώρα— 
 
(i) κατά την έναρξη της σχετικής περιόδου εργασίας (όπως ορίζεται στην περίπτωση του στην 
εντολή και για τους σκοπούς της)· ή 
 
(ii) κατά το τέλος της σχετικής περιόδου εργασίας (όπως καθορίζεται τοιουτοτρόπως). 
 

2(α) του 141(Ι) του 
2007. 

8(ζ) του 95(Ι) του 
2004 

∆εύτερο Παράρτηµα. 
2(α) του 141(Ι) του 

2007. 
8(ζ) του 95(Ι) του 

2004 

(12) Όταν υπάρχει παράδοση αγαθών δυνάµει µόνο της παραγράφου 4(1) του ∆ευτέρου 
Παραρτήµατος, η παράδοση θεωρείται ότι λαµβάνει χώραν ότι µεταβιβάζονται ή διατίθενται 
τα αγαθά όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή. 
 
(13) Όταν υπάρχει παροχή υπηρεσιών δυνάµει µόνο της παραγράφου 4(4) του ∆εύτερου 
Παραρτήµατος, η παροχή θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα όταν τα αγαθά υπαχθούν στη χρήση 
που αναφέρεται σε εκείνη την παράγραφο. 
 

2(α) του 141(Ι) του 
2007. 

8(ζ) του 95(Ι) του 
2004 

8(στ) του 95(Ι) του 
2004 

(14) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν ότι 
σε σχέση µε το χρόνο κατά το οποίον (ανεξάρτητα από τα εδάφια (2) µέχρι (8) και (11) µέχρι 
(13) πιο πάνω) µια συναλλαγή θεωρείται ότι λαµβάνει χώραν σε περιπτώσεις που— 
 
(α) Είναι παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών έναντι αντιπαροχής το όλον ή µέρος της 
οποίας προσδιορίζεται ή είναι πληρωτέο περιοδικά, ή από χρόνο σε χρόνο, ή κατά το τέλος 
οποιασδήποτε περιόδου, ή  
 
(β) είναι παράδοση αγαθών έναντι αντιπαροχής το όλον ή µέρος της οποίας προσδιορίζεται 
κατά το χρόνο που θα αγαθά υπάγονται σε οποιοδήποτε σκοπό, ή 
 

8(στ) του 95(Ι) του 
2004 

(γ) υπάρχει παράδοση για την οποία εφαρµόζεται το άρθρο 42Α, ή 
 
(δ) υπάρχει παροχή υπηρεσιών δυνάµει της παραγράφου 4(4) του ∆εύτερου Παραρτήµατος ή 
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 8(4)· 
 
και για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο οι Κανονισµοί 
µπορούν να προβλέπουν ότι αγαθά ή υπηρεσίες θεωρούνται ότι παραδίδονται ή παρέχονται 
χωριστά και διαδοχικά σε καθορισµένους χρόνους ή διαστήµατα. 
 

3 του 164(Ι) του 
2013. 

(14Α) Οι συνεχείς παραδόσεις αγαθών για χρονική περίοδο µεγαλύτερη του ηµερολογιακού 
µήνα, όταν η παράδοση τους συνεπάγεται: 
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(α) τη µεταφορά αγαθών από τη ∆ηµοκρατία, 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) 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. 
 

3 του 164(Ι) του 
2013. 

(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. 
 

3 του 164(Ι) του 
2013. 

(14Γ) Όταν η παράδοση αγαθών συνεπάγεται: 
 
(α) τη µεταφορά αγαθών από τη ∆ηµοκρατία· 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 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. 
 

2(α) του 141(Ι) του 
2007. 

8(ζ) του 95(Ι) του 
2004 

(15) Στον παρόντα Νόµο “τιµολόγιο Φ.Π.Α.”σηµαίνει τιµολόγιο που απαιτείται δυνάµει της 
παραγράφου 1(1) του ∆έκατου Παραρτήµατος, ή θα απαιτείτο τοιουτοτρόπως αν το πρόσωπο 
προς το οποίο πραγµατοποιείται η συναλλαγή ήταν το πρόσωπο προς το οποίο τέτοιο 
τιµολόγιο έπρεπε να εκδοθεί. 
 

2(α)(β) του 13(Ι) του 
2010. 

Τόπος παράδοσης 
αγαθών. 

9(α) του 95(Ι) του 
2004. 

3 του 141(Ι) του 
2007. 

10.—(1) Τηρουµένων των άρθρων 12Ε και 13Β το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για να 
καθορίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, κατά πόσο αγαθά παραδίδονται 
παρέχονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, αν η παράδοση 
οποιωνδήποτε αγαθών δε συνεπάγεται τη µεταφορά τους από ή προς τη ∆ηµοκρατία, 
θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας αν βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία 
και διαφορετικά θεωρούνται ότι παραδίδονται εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
 
(3) Αγαθά θεωρούνται— 
 
(α) Ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας όταν η παράδοσή τους συνεπάγεται και 
την εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους σε τόπο στη ∆ηµοκρατία στον οποίο µεταφέρονται· 
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και 
 
(β) ότι παραδίδονται εκτός της ∆ηµοκρατίας όταν η παράδοσή τους συνεπάγεται την 
εγκατάσταση ή συναρµολόγησή τους σε τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας στον οποίο 
µεταφέρονται. 
 

9(γ)(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(4) Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται δυνάµει οποιωνδήποτε από τις 
προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό 
της ∆ηµοκρατίας όταν – 
 
(α) η παράδοση συνεπάγεται τη µετακίνηση των αγαθών στη ∆ηµοκρατία δυνάµει οδηγιών 
του προµηθευτή˙ 
 
(β) η παράδοση είναι πράξη σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας από άλλο κράτος µέλος από πρόσωπο που δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο˙ 
 
(γ) ο προµηθευτής – 
 

 
Πρώτο Παράρτηµα. 

(i) είναι υπόχρεος για εγγραφή δυνάµει του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος˙ ή 
 

 
 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 

(ii) θα ήταν υπόχρεος τοιουτοτρόπως αν δεν ήταν ήδη εγγεγραµµένος δυνάµει του παρόντος 
Νόµου ή ήταν υπόχρεος για εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος˙ και 
 

 
 
 
 

∆εύτερο Παράρτηµα. 

(δ) η παράδοση δεν είναι ούτε παράδοση αγαθών που αφορά καινούρια µεταφορικά µέσα 
ούτε οτιδήποτε το οποίο θεωρείται παράδοση για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου δυνάµει 
µόνο της παραγράφου 4(1) ή 4Α του ∆εύτερου Παραρτήµατος. 
 

9(γ)(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(5) Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται δυνάµει οποιωνδήποτε από τις 
προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν αποτελούν καινούρια 
µεταφορικά µέσα θεωρούνται ότι παραδίδονται εκτός της ∆ηµοκρατίας όταν – 
 
(α) η παράδοση συνεπάγεται τη µετακίνηση των αγαθών σε άλλο κράτος µέλος από τον 
προµηθευτή ή δυνάµει των οδηγιών του˙ 
 
(β) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την παράδοση είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε 
άλλο κράτος µέλος˙ και 
 
(γ) διατάξεις του νόµου εκείνου του κράτους µέλους αντίστοιχες, σε σχέση µε εκείνο το 
κράτος µέλος, µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) καθιστούν αυτό το πρόσωπο υπόχρεο για την 
καταβολή του Φ.Π.Α. επί της παράδοσης˙ 
 

 
 
 
 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 

αλλά το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε οποιαδήποτε συναλλαγή στην 
περίπτωση που η αναφερόµενη υποχρέωση στην παράγραφο (γ) εξαρτάται από την άσκηση 
από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιώµατος επιλογής στη ∆ηµοκρατία αντίστοιχης τέτοιας 
επιλογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος 
εκτός αν αυτό το πρόσωπο έχει επιδώσει ειδοποίηση, και δεν την έχει αποσύρει, στον Έφορο 
ότι επιθυµεί όπως οι συναλλαγές που θεωρούνται ότι λαµβάνουν χώρα εκτός της 
∆ηµοκρατίας όταν είναι συναλλαγές σε σχέση µε τις οποίες οι άλλες απαιτήσεις του παρόντος 
εδαφίου ικανοποιούνται. 
 

9(γ)(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(6) Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται δυνάµει οποιωνδήποτε από τις 
προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό 
της ∆ηµοκρατίας όταν – 
 
(α) η παράδοση των εν λόγω αγαθών συνεπάγεται να εισάγονται αυτά από τόπο εκτός των 
κρατών µελών˙ και 
 
(β) ο προµηθευτής των αγαθών είναι το πρόσωπο από το οποίο ή δυνάµει των οδηγιών του τα 
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αγαθά εισάγονται τοιουτοτρόπως. 
 

 (7) Αγαθά των οποίων ο τόπος της παράδοσης δεν καθορίζεται δυνάµει οποιωνδήποτε από τις 
προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου αλλά των οποίων η παράδοση συνεπάγεται τη 
µεταφορά τους προς ή από της ∆ηµοκρατία θεωρούνται— 
 

9(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας αν η παράδοση τους συνεπάγεται τη 
µεταφορά τους από τη ∆ηµοκρατία χωρίς επίσης να συνεπάγεται προηγούµενη µεταφορά 
τους στη ∆ηµοκρατία· και 
 
(β) ότι παραδίδονται εκτός της ∆ηµοκρατίας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 
 

9(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(8) Για τους σκοπούς των προηγούµενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν αγαθά, µέσα 
στα πλαίσια της µετακίνησης τους από τόπο εντός της ∆ηµοκρατίας σε άλλο τόπο εντός της 
∆ηµοκρατίας, εξέρχονται και επανεισέρχονται στη ∆ηµοκρατία, η µετακίνηση δεν θεωρείται 
ως µεταφορά από ή προς τη ∆ηµοκρατία. 
 

9(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(9) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν ότι η 
ειδοποίηση για τους σκοπούς του εδαφίου (5) δεν επιδίδεται ή αποσύρεται εκτός σε τέτοιες 
περιστάσεις, και σε τέτοιο τύπο και µε τέτοιο τρόπο όπως δύναται να καθορίζεται στους 
Κανονισµούς. 
 

 (10) ∆ιαγράφηκε µε 2(γ) του 13(Ι) του 2010. 
 
 

2(δ) του 13(Ι) του 
2010. 

(11) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν, 
αναφορικά µε αγαθά γενικά ή αναφορικά µε συγκεκριµένα αγαθά ή υπηρεσίες που 
προσδιορίζονται στους Κανονισµούς, τη διαφοροποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
που καθορίζουν τον τόπο όπου πραγµατοποιείται µια παράδοση αγαθών. 
 

3 του 37(Ι) του 2011. (12) Ανεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση 
παράδοσης, σε µεταπωλητή υποκείµενο στον φόρο, αερίου µέσω του συστήµατος φυσικού 
αερίου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, παράδοσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας ή ψύχους µέσω δικτύων θέρµανσης ή ψύξης, ως τόπος 
παράδοσης θεωρείται ο τόπος όπου ο υποκείµενος στον φόρο µεταπωλητής έχει την έδρα της 
οικονοµικής δραστηριότητας του ή τη µόνιµη εγκατάσταση του για την οποία παραδίδονται 
τα αγαθά ή, σε περίπτωση έλλειψης έδρας ή µόνιµης εγκατάστασης, ο τόπος όπου έχει τη 
µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. 
 

3 του 37(Ι) του 2011. (13)(α)Στην περίπτωση παράδοσης αερίου µέσω του συστήµατος φυσικού αερίου ή µέσω 
οποιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα ή παράδοσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ή θερµότητας ή ψύχους µέσω δικτύων θέρµανσης ή ψύξης, εάν η παράδοση αυτή 
δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του εδαφίου (12), ο τόπος της συναλλαγής είναι ο τόπος 
πραγµατικής χρησιµοποίησης και κατανάλωσης των αγαθών από τον πελάτη. 
 

  (β) Όταν το σύνολο ή µέρος του αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας ή της θερµότητας ή 
ψύχους δεν καταναλώνεται πραγµατικά από τον πελάτη, θεωρείται ότι αυτά τα µη 
καταναλωθέντα αγαθά έχουν χρησιµοποιηθεί και καταναλωθεί στον τόπο όπου έχει την έδρα 
της οικονοµικής δραστηριότητάς του ο µεταπωλητής, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ή τη 
µόνιµη εγκατάσταση του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά και σε περίπτωση έλλειψης 
έδρας οικονοµικής δραστηριότητας ή µόνιµης εγκατάστασης, θεωρείται ότι χρησιµοποίησε 
και κατανάλωσε τα αγαθά στον τόπο όπου έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του. 
 

3 του 37(Ι) του 2011. (14) Για του σκοπούς των εδαφίων (12) και (13) του παρόντος άρθρου, «µεταπωλητής 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο» σηµαίνει υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, η κύρια 
δραστηριότητα του οποίου σε σχέση µε τις αγορές αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θερµότητας 
ή ψύχους, είναι η µεταπώληση των ανωτέρω προϊόντων και του οποίου η ιδιοκατανάλωση 
των προϊόντων αυτών είναι αµελητέα. 
  

3 του 13(Ι) του 2010. 10Α.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για να καθορίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος 
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Χώρα παροχής 
υπηρεσιών. 

 

Νόµου, η χώρα παροχής υπηρεσιών. 
 

∆έκατο Τρίτο 
Παράρτηµα. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του ∆έκατου Τρίτου Παραρτήµατος, παροχή υπηρεσιών 
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται – 
 

 (α) σε περίπτωση όπου το πρόσωπο, το οποίο λαµβάνει τις υπηρεσίες («ο λήπτης») είναι 
σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, η χώρα όπου ανήκει ο λήπτης, και 
 

 (β) διαφορετικά, η χώρα όπου ανήκει το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες («ο παροχέας»). 
 

 (3) Ο τόπος παροχής δικαιώµατος, ή επιλογής ή προτεραιότητας σε σχέση µε την παροχή 
υπηρεσιών είναι ο ίδιος µε τον τόπο που η παροχή υπηρεσιών θα θεωρείται ότι έγινε εάν 
γινόταν από τον παροχέα του δικαιώµατος προς τον λήπτη του δικαιώµατος, ανεξάρτητα από 
το δικαίωµα, η επιλογή ή προτεραιότητα έχει ασκηθεί και στην περίπτωση παροχής 
οποιουδήποτε οφέλους που προκύπτει από οποιοδήποτε δικαίωµα σε υπηρεσίες, ο τόπος 
παροχής είναι ο ίδιος µε τον τόπο παροχής υπηρεσιών στις οποίες αφορά το δικαίωµα, είτε 
ασκείται είτε όχι. 
 

 (4) Πρόσωπο θεωρείται «σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο» σε σχέση µε παροχή 
υπηρεσιών, αν το πρόσωπο: 
 

 (α) είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ· 
 

 (β) είναι πρόσωπο εγγεγραµµένο µε βάση τις διατάξεις του Νόµου· 
 

 (γ) θεωρείται υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και αναγνωρίζεται για σκοπούς Φ.Π.Α. σε άλλο 
κράτος µέλος εκτός από τη ∆ηµοκρατία, 
 

 και οι υπηρεσίες λαµβάνονται από το πρόσωπο αυτό, όχι αποκλειστικά για ιδιωτικούς 
σκοπούς. 
 

  (5) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας – 
 

∆έκατο τρίτο 
Παράρτηµα. 

(α) να τροποποιεί το ∆έκατο Τρίτο Παράρτηµα προσθέτοντας ή διαγράφοντας από αυτό 
οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε περιγραφή που εκάστοτε 
προσδιορίζεται σε αυτό· 
 

 (β) να προνοεί για εξαιρέσεις από τις διατάξεις της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου του 
εδαφίου (2). 
 

Αντίστροφη χρέωση 
για υπηρεσίες που 

λαµβάνονται από το 
εξωτερικό. 

4(α) του 13(Ι) του 
2010. 

11.— (1) Όταν υπηρεσίες παρέχονται από πρόσωπο το οποίο ανήκει σε χώρα άλλη από τη 
∆ηµοκρατία υπό τις περιστάσεις που εφαρµόζονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου, ως εάν, αντί να θεωρείται ότι πραγµατοποιείται παροχή 
υπηρεσιών από εκείνο το πρόσωπο θεωρείται ότι πραγµατοποιείται παροχή υπηρεσιών από το 
λήπτη στη ∆ηµοκρατία, στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκεί ο λήπτης και 
η συναλλαγή είναι φορολογητέα συναλλαγή. 
 

4(α) του 13(Ι) του 
2010. 

 (2) Το εδάφιο (1) εφαρµόζεται αν – 
 
(α) ο λήπτης είναι σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο· και 
 
(β) ο τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η ∆ηµοκρατία, και 
 

 
∆έκατο Τρίτο 
Παράρτηµα. 

όταν οι υπηρεσίες είναι οποιασδήποτε περιγραφής του Μέρους Ι και ΙΙ του ∆έκατου Τρίτου 
Παραρτήµατος, ο λήπτης είναι εγγεγραµµένος δυνάµει των διατάξεων του νόµου. 
 

 (3) Παροχές που δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται από 
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το λήπτη δε λαµβάνονται υπόψη ως παροχές που πραγµατοποιήθηκαν από αυτόν όταν 
καθορίζεται οποιαδήποτε έκπτωση φόρου εισροών στην περίπτωση του δυνάµει του άρθρου 
21(1). 
 
(4) Κατά την εφαρµογή του εδαφίου (1) πιο πάνω, η παροχή υπηρεσιών που θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται από το λήπτη λογίζεται ότι έχει πραγµατοποιηθεί σε χρόνο που καθορίζεται 
σύµφωνα µε Κανονισµούς για τον προσδιορισµό του χρόνου της παροχής σε περιπτώσεις που 
εµπίπτουν σε εκείνο το εδάφιο. 
 

2 του 4(Ι) του 2011. 
Έκτο και 

Έβδοµο Παράρτηµα. 
 

(5) Το εδάφιο (1) δεν εφαρµόζεται για υπηρεσίες που περιγράφονται στο Έκτο και Έβδοµο 
Παράρτηµα. 

3 του 88(Ι) του 2005. 
Αντίστροφη χρέωση 

για αέριο και 
ηλεκτρική ενέργεια 
που παραδίδονται 

από πρόσωπα εκτός 
της ∆ηµοκρατίας. 

11Α. Όταν παραδίδεται αέριο µέσω του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας: 
 
(α) Από πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο εκτός της ∆ηµοκρατίας, και 
 
(β) λαµβάνεται από πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, για 
σκοπούς οποιασδήποτε επιχείρησης που ασκεί, 
 
τότε οι διατάξεις του παρόντος Νόµου και ειδικότερα οι διατάξεις που επιβάλλουν Φ.Π.Α. επί 
των συναλλαγών και οι διατάξεις που παρέχουν στα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα δικαίωµα 
προς έκπτωση του φόρου εισροών εφαρµόζονται ωσάν ο λήπτης να είχε ο ίδιος παραδώσει τα 
αγαθά στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης 
του και ωσάν η παράδοση να ήταν φορολογητέα παράδοση. 
 

2 του 16(Ι) του 2012. 
Απόδοση του Φ.Π.Α. 
από τον πελάτη για 

ορισµένες 
συναλλαγές. 

11Β.-(1) Το παρόν άρθρο, εφαρµόζεται για υπηρεσίες ή υπηρεσίες µαζί µε αγαθά που 
παρέχονται µέσα στα πλαίσια κατασκευής, µετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή 
συντήρησης οικοδοµής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής µηχανικής. 
 

  (2) Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) θεωρούνται για τους σκοπούς του Πρώτου 
Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου ως φορολογητέες συναλλαγές του λήπτη, όσο και του 
προσώπου που τις πραγµατοποιεί, εφόσον ο λήπτης λαµβάνει τις υπηρεσίες στα πλαίσια 
άσκησης ή για την προώθηση της επιχείρησης που ασκεί, έστω και αν αυτές αποτελούν 
κεφαλαιουχικά στοιχεία της επιχείρησής του. 
 

  (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η αξία της συναλλαγής καθορίζεται επί τη βάσει του 
ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στη συναλλαγή. 
 

  (4) Σε περίπτωση που – 
 

 (α) υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπο («στο λήπτη») σε 
οποιοδήποτε χρόνο· 
 

 (β) οι υπηρεσίες που παρέχονται εµπίπτουν στις υπηρεσίες που περιγράφονται στο εδάφιο (1)· 
και 
 

 (γ) ο λήπτης είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο της συναλλαγής και 
λαµβάνει τις υπηρεσίες στα πλαίσια άσκησης ή για την προώθηση της επιχείρησης που ασκεί, 
 

 οι διατάξεις του παρόντος Νόµου και ειδικότερα οι διατάξεις που επιβάλλουν Φ.Π.Α., επί των 
συναλλαγών και οι διατάξεις που παρέχουν στα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα δικαίωµα 
προς έκπτωση του φόρου εισροών εφαρµόζονται ως εάν ο λήπτης να είχε ο ίδιος παράσχει τις 
υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες µαζί µε τα αγαθά, µέσα στα πλαίσια ή για την προώθηση της 
επιχείρησής του. 
 

  (5) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου που ρυθµίζουν το ποσό του φόρου εισροών, τον οποίο 
δικαιούται υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να εκπέσει, ισχύει για τις συναλλαγές για τις 
οποίες, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από το λήπτη. 
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2 του 118(Ι) του 

2013. 
Απόδοση του 
Φ.Π.Α. από το 

λήπτη για ορισµένες 
παραδόσεις αγαθών. 

 

11Γ.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για τις παραδόσεις αγαθών που πραγµατοποιούνται 
σε πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Φ.Π.Α. και των οποίων ο κώδικας 
οικονοµικής δραστηριότητας είναι ο κώδικας συνδυασµένης ονοµατολογίας 46771 και 
συνίστανται σε µεταχειρισµένα µέταλλα ή/και απορρίµµατα µετάλλων. 
 

 
Πρώτο Παράρτηµα. 

(2) Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) θεωρούνται για τους σκοπούς του 
Πρώτου Παραρτήµατος ως φορολογητέες συναλλαγές του λήπτη, εφόσον ο λήπτης λαµβάνει 
τα αγαθά στα πλαίσια άσκησης ή για σκοπούς προώθησης της επιχείρησης που ασκεί, έστω 
και αν αποτελούν κεφαλαιουχικά στοιχεία της επιχείρησής του. 
 

 (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), η αξία της συναλλαγής καθορίζεται επί τη βάσει του 
ότι δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στη συναλλαγή. 
 

 (4) Σε περίπτωση που – 
 

 (α) οποιοδήποτε πρόσωπο παραδίδει αγαθά στο λήπτη σε οποιοδήποτε χρόνο, 
 

 (β) τα αγαθά που παραδίδονται εµπίπτουν στις κατηγορίες αγαθών που αναφέρονται στο 
εδάφιο (1), και  
 

 (γ) ο λήπτης είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο της συναλλαγής και 
λαµβάνει τα αγαθά στα πλαίσια άσκησης ή για σκοπούς προώθησης της επιχείρησης που 
ασκεί, 
 

 οι διατάξεις του παρόντος Νόµου και ειδικότερα οι διατάξεις που επιβάλλουν Φ.Π.Α. επί των 
συναλλαγών και οι διατάξεις που παρέχουν στα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα δικαίωµα 
προς έκπτωση του φόρου εισροών, εφαρµόζονται ως εάν ο λήπτης είχε ο ίδιος παραδώσει τα 
αγαθά, µέσα στα ή για σκοπούς προώθησης της επιχείρησής του. 
 

 (5) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου που ρυθµίζουν το ποσό του φόρου εισροών, το οποίο 
δικαιούται υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να εκπέσει, ισχύει για τις συναλλαγές για τις 
οποίες, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Φ.Π.Α. αποδίδεται από το λήπτη. 
 

 (6) Πρόσωπο για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται για 
περίοδο έξι (6) ετών, από την ηµεροµηνία κατά την οποία παραδόθηκαν τα αγαθά που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) στο λήπτη, να τηρεί αρχείο, στο οποίο καταγράφονται 
ξεχωριστά οι συναλλαγές για τις οποίες εφαρµόζεται το παρόν άρθρο· το αρχείο περιέχει όλα 
τα στοιχεία που αφορούν την αγορά και παράδοση αγαθών, για τα οποία εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
 

2 του 157(Ι) του 
2017. 

Αντίστροφη χρέωση 
για παράδοση 
ακινήτων και 
οικοπέδων. 

11∆. - (1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στην περίπτωση - 

  (α) Μεταβίβασης κτιρίου ή τµήµατός του και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτό 
ή και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτού, εφόσον πραγµατοποιείται πριν από την 
πρώτη εγκατάσταση σε αυτό· 
 

  (β) µεταβίβασης της κατοχής κτιρίου ή τµήµατός του και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται 
µαζί µε αυτό ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτού δυνάµει σύµβασης πώλησης ή 
δυνάµει συµφωνίας η οποία προβλέπει ρητά ότι θα µεταβιβαστεί και το κτίριο µαζί µε το 
οικόπεδο που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτό σε µελλοντικό χρόνο ή δυνάµει σύµβασης 
µίσθωσής του µε δικαίωµα εξαγοράς, εφόσον πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη 
εγκατάσταση, για το οποίο έχει κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη αίτηση έκδοσης 
πολεοδοµικής άδειας µετά την 1η Μαΐου 2004,  
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  (γ) µεταβίβασης της κατοχής, µεταβίβασης εξ’ αδιαίρετου ιδανικής µερίδας, µεταβίβασης της 
κατοχής δυνάµει σύµβασης ή συµφωνίας πώλησης ή δυνάµει συµφωνίας, η οποία ρητά 
προβλέπει ότι η κυριότητα θα µεταβιβαστεί σε µελλοντικό χρόνο, ή δυνάµει σύµβασης 
µίσθωσης µε δικαίωµα εξαγοράς µη ανεπτυγµένης οικοδοµήσιµης γης η οποία προορίζεται 
για την ανέγερση µίας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών και πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας, 
 

 όταν η µεταβίβαση γίνεται από το δανειολήπτη στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης 
δανείου, καθώς και στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής µεταβίβασης προς το δανειστή.  

 
 

Πρώτο 
Παράρτηµα. 

 

 (2) Οποιαδήποτε περίπτωση παράδοσης αγαθών από τις προβλεπόµενες στο εδάφιο (1), για 
τους σκοπούς του Πρώτου Παραρτήµατος θεωρείται ως φορολογητέα συναλλαγή του λήπτη 
όπως και του προσώπου που την πραγµατοποιεί, εφόσον ο λήπτης λαµβάνει τα αγαθά στο 
πλαίσιο άσκησης ή προς προώθηση της επιχείρησης που ασκεί, έστω και αν αυτά αποτελούν 
κεφαλαιουχικά στοιχεία της επιχείρησης του λήπτη.  
 

 Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η αξία της συναλλαγής καθορίζεται επί τη βάσει της 
µη επιβολής Φ.Π.Α. στη συναλλαγή.  
 

  (3) Σε περίπτωση κατά την οποία - 
 
 (α) Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε οποιοδήποτε χρόνο παραδίδει αγαθά σε πρόσωπο (το 
«λήπτη»)· 
 
 (β) τα αγαθά που παραδίδονται εµπίπτουν στην έννοια των αγαθών που προβλέπονται στο 
εδάφιο (1)· και  
 
 (γ) ο λήπτης κατά το χρόνο της συναλλαγής είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και 
λαµβάνει τα αγαθά στο πλαίσιο άσκησης ή προς προώθηση της επιχείρησης που ασκεί, 
  
οι διατάξεις του παρόντος Νόµου και ειδικότερα οι διατάξεις που προβλέπουν για την 
επιβολή Φ.Π.Α επί των συναλλαγών και οι διατάξεις που παρέχουν σε υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο δικαίωµα προς έκπτωση του φόρου εισροών, εφαρµόζονται ωσάν ο λήπτης να είχε 
παραδώσει ο ίδιος τα αγαθά στο πλαίσιο ή προς προώθηση της επιχείρησης που ασκεί. 
 

  (4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου που προβλέπουν για το ποσό του φόρου εισροών τον 
οποίο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δικαιούται να εκπέσει, ισχύουν για συναλλαγές για τις 
οποίες ο Φ.Π.Α. δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποδίδεται από το λήπτη. 
 

  
5 του 13(Ι) του 2010. 
Τόπος όπου ανήκει ο 
παρέχων ή ο λήπτης 

υπηρεσιών. 
∆έκατο Τρίτο 
Παράρτηµα. 

3 του 4(Ι) του 2011. 
 

12.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για να καθορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 10Α ή 
του ∆έκατου Τρίτου Παραρτήµατος ή του άρθρου 11, σε σχέση µε οποιαδήποτε παροχή 
υπηρεσιών, κατά πόσο ο παροχέας ή ο λήπτης ανήκει σε µια χώρα ή άλλη. 
 

  (2) Πρόσωπο που είναι σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο θεωρείται ότι ανήκει στη 
σχετική χώρα. 
 

  (3) Στο εδάφιο (2) η φράση «σχετική χώρα» σηµαίνει – 
 
(α) αν το πρόσωπο έχει επιχειρηµατική εγκατάσταση ή άλλη µόνιµη εγκατάσταση σε µια 
χώρα, και δεν έχει τέτοια εγκατάσταση σε άλλη χώρα, εκείνη η χώρα, 
 
(β) αν το πρόσωπο έχει επιχειρηµατική εγκατάσταση, ή άλλη µόνιµη εγκατάσταση ή 
εγκαταστάσεις σε περισσότερες από µία χώρες, η χώρα στην οποία βρίσκεται η σχετική 
εγκατάσταση, και 
 
(γ) διαφορετικά, η χώρα της συνήθους διαµονής του προσώπου. 
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  (4) Στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), η φράση «σχετική εγκατάσταση» σηµαίνει 
οποιαδήποτε επιχειρηµατική εγκατάσταση ή οποιαδήποτε από τις µόνιµες εγκαταστάσεις του 
προσώπου που συνδέεται πιο άµεσα µε την παροχή. 
 

  (5) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο θεωρείται ότι ανήκει 
στη χώρα όπου έχει τη συνήθη διαµονή του. 
 

  (6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συνήθης διαµονή», σε σχέση µε νοµικό 
πρόσωπο, σηµαίνει τον τόπο όπου έχει νόµιµα συσταθεί. 
 

 10 του 95(Ι) του 2004. 
 

Απόκτηση αγαθών από κράτη µέλη 
 

10 του 95(Ι) του 
2004. 

Πεδίο εφαρµογής του 
Φ.Π.Α. επί 

αποκτήσεων από 
κράτη µέλη. 

12Α.-(1) Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί οποιασδήποτε απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών από άλλο 
κράτος µέλος όταν - 
 

 (α) η απόκτηση είναι φορολογητέα απόκτηση και πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας˙ 
 
(β) η απόκτηση δεν είναι σύµφωνα µε φορολογητέα συναλλαγή˙και 
 

 (γ) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την απόκτηση είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ή τα 
αγαθά υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αφορούν καινούρια µεταφορικά µέσα. 
 

 (2) Η απόκτηση των αγαθών από άλλο κράτος µέλος είναι φορολογητέα απόκτηση αν – 
 

 (α) εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3) ή τα αγαθά αφορούν καινούργια µεταφορικά 
µέσα˙ και  
 
(β) δεν είναι εξαιρούµενη απόκτηση. 
 

 (3) Η απόκτηση των αγαθών από άλλο κράτος µέλος εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου 
αυτού αν – 
 

 (α) τα αγαθά αποκτώνται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση- 
 

 (i) οποιασδήποτε επιχείρησης που ασκεί οποιοδήποτε πρόσωπο˙ ή 
 
(ii) οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που ασκούνται άλλων από εκείνων που ασκούνται υπό τη 
µορφή επιχείρησης από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή οποιανδήποτε λέσχη, σωµατείο ή 
άλλη ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα˙ 
 

 (β) το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά είναι εκείνο που ασκεί την επιχείρηση ή, ανάλογα µε 
την περίπτωση, αυτές τις δραστηριότητες˙ και  
 

 (γ) ο προµηθευτής – 
 

 (i) είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος κατά το χρόνο της πράξης 
σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται˙ και 
 
(ii) συµµετέχοντας στην πράξη αυτή, ενεργεί µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της 
επιχείρησης που ασκεί. 
 

10 του 95(Ι) του 
2004. 

Έννοια της 

12Β.-(1) Τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, αναφορές στον 
παρόντα Νόµο στην απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος ερµηνεύονται ως αναφορές σε 
οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών για εκτέλεση πράξης σε σχέση µε την οποία ικανοποιούνται 
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απόκτησης αγαθών 
από άλλο κράτος 

µέλος. 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις, ήτοι – 
 

 (α) η πράξη είναι παράδοση αγαθών, περιλαµβανοµένου οτιδήποτε θεωρείται για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου ως παράδοση αγαθών˙ και 
 
(β) η πράξη συνεπάγεται µε µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος˙ 
 

 και αναφορές στον παρόντα Νόµο στον προµηθευτή, σε σχέση µε τέτοια απόκτηση, θα 
ερµηνεύονται ανάλογα. 
 

 (2) ∆εν είναι ουσιώδες για τους σκοπούς του εδαφίου (1) κατά πόσο η µεταφορά των αγαθών 
από άλλο κράτος µέλος πραγµατοποιείται από ή δυνάµει οδηγιών του προµηθευτή ή από ή 
δυνάµει οδηγιών του προσώπου που αποκτά τα αγαθά ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 
 

 (3) Όταν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα οποιωνδήποτε αγαθών δεν αλλάζει, συνεπεία 
οτιδήποτε που θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως παράδοση αγαθών, αυτή 
η παράδοση θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως πράξη σύµφωνα µε την 
οποία υπάρχει απόκτηση των αγαθών από το πρόσωπο που την πραγµατοποιεί. 
 

 (4) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν 
αναφορικά µε οποιανδήποτε περιγραφή πράξης ότι η απόκτηση των αγαθών σύµφωνα µε 
πράξη εκείνης της περιγραφής δεν θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως 
απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος. 
 

10 του 95(Ι) του 
2004. 

Χρόνος της 
απόκτησης. 

12Γ.-(1) Τηρουµένου του άρθρου 13Β και οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται 
δυνάµει του εδαφίου (3), όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος, η απόκτηση 
θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι λαµβάνει χώρα σε οποιαδήποτε από τις 
πιο κάτω ηµεροµηνίες είναι ενωρίτερη – 
 

 (α) τη δέκατη πέµπτη (15) ηµέρα του µήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια του 
οποίου συµβαίνει το γεγονός το οποίο, σε σχέση µε αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο 
σχετικό γεγονός για σκοπούς φορολόγησης της απόκτησης˙ και 
 

 (β) την ηµέρα έκδοσης τιµολογίου, αναφορικά µε την πράξη σύµφωνα µε την οποία 
αποκτώνται τα αγαθά, τέτοιας περιγραφής που δύναται να καθορίζεται µε Κανονισµούς. 
 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, το γεγονός το οποίο είναι σε σχέση µε απόκτηση 
αγαθών από άλλο κράτος µέλος, το πρώτο σχετικό γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης 
της απόκτησης είναι η αρχική µεταφορά των αγαθών η οποία σχετίζεται µε την πράξη 
σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται. 
 

 (3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για το 
χρόνο που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η απόκτηση σε καθορισµένες περιπτώσεις όπου το 
όλον ή µέρος οποιασδήποτε αντιπαροχής που εµπεριέχεται στην πράξη για εκτέλεση της 
οποίας τα αγαθά αποκτώνται προσδιορίζεται ή είναι πληρωτέο περιοδικά, ή από χρόνο σε 
χρόνο, ή κατά το τέλος της περιόδου. Οι Κανονισµοί δύνανται επίσης να προβλέπουν, σε 
σχέση µε οποιαδήποτε περίπτωση που αυτοί εφαρµόζονται, ότι τα αγαθά θεωρούνται ότι 
αποκτώνται χωριστά και διαδοχικά σε καθορισµένους χρόνους ή διαστήµατα. 
 

10 του 95(Ι) του 
2004. 

Τόπος της απόκτησης. 

12∆. - (1) Τηρουµένου του άρθρου 13Β, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για να καθορίζεται, για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, κατά πόσο αγαθά που αποκτώνται από άλλο κράτος 
µέλος αποκτώνται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (2) Αγαθά θεωρούνται ότι αποκτώνται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας αν αυτά αποκτώνται 
για εκτέλεση πράξης η οποία συνεπάγεται τη µεταφορά τους στη ∆ηµοκρατία και δε 
συνεπάγεται τη µεταφορά τους από τη ∆ηµοκρατία, και, τηρουµένων των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, διαφορετικά θεωρούνται ότι αποκτώνται εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), αγαθά θεωρούνται ότι αποκτώνται στο 
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εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας αν αυτά αποκτώνται από πρόσωπο το οποίο, για τους σκοπούς 
της απόκτησής τους, χρησιµοποιεί τον αριθµό που του χορηγήθηκε για τους σκοπούς του 
Φ.Π.Α., στη ∆ηµοκρατία. 
 

 (4) Το εδάφιο (3) δεν απαιτεί όπως οποιαδήποτε αγαθά να θεωρούνται ως αποκτηθέντα στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας όταν αποδεικνύεται, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται 
από το Υπουργικό Συµβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι ο Φ.Π.Α. – 
 

 (α) έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος µέλος επί της απόκτησης αυτών των αγαθών˙ και 
 

 (β) έχει καταστεί οφειλόµενος συνεπεία διατάξεων του νόµου εκείνου του κράτους µέλους 
που αντιστοιχούν σε σχέση µε εκείνο το κράτος µέλος µε τις διατάξεις του εδαφίου (2). 
 

 (5) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου – 
 

 (α) για τις περιστάσεις στις οποίες πρόσωπο θεωρείται ότι του έχει χορηγηθεί αριθµός για 
τους σκοπούς του Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία˙ 
 

 (β) για τις περιστάσεις στις οποίες ένα πρόσωπο θεωρείται ότι χρησιµοποιεί τέτοιο αριθµό για 
σκοπούς απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών˙ και 
 

 (γ) για την επιστροφή, σε καθορισµένες περιστάσεις, του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στη 
∆ηµοκρατία επί της απόκτησης των αγαθών σε σχέση µε την οποία οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο εδάφιο (4)(α) και (β) ικανοποιούνται. 
 

10 του 95(Ι) του 
2004.  

Αποκτήσεις από 
πρόσωπα που 

ανήκουν σε άλλα 
κράτη µέλη. 

12Ε. -(1) Τηρουµένου του εδαφίου (3), όταν - 
 

 (α) πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο αρχικός προµηθευτής») πραγµατοποιεί 
παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που ανήκει σε άλλο κράτος µέλος (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο ενδιάµεσος προµηθευτής»)˙ 
 

 (β) αυτή η παράδοση συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος και τη 
µεταφορά τους προς τη ∆ηµοκρατία αλλά δεν συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών από τη 
∆ηµοκρατία˙ 
 

 (γ) τόσο αυτή η παράδοση όσο και η µεταφορά των αγαθών προς τη ∆ηµοκρατία είναι για 
τους σκοπούς της πραγµατοποίησης παράδοσης από τον ενδιάµεσο προµηθευτή σε άλλο 
πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο πελάτης» που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του 
παρόντος Νόµου˙ 
 

 (δ) καµία από αυτές τις παραδόσεις συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών από κράτος µέλος 
στο οποίο ο ενδιάµεσος προµηθευτής είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο της 
µεταφοράς χωρίς επίσης να συνεπάγεται την προηγούµενη µεταφορά των αγαθών σε εκείνο 
το κράτος µέλος˙ και 
 

 (ε) θα υπήρχε φορολογητέα απόκτηση από τον πελάτη αν η παράδοση σε αυτόν συνεπάγετο 
τη µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος προς τη ∆ηµοκρατία, 
 

 
 
 
 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 

η παράδοση από τον αρχικό προµηθευτή προς τον ενδιάµεσο προµηθευτή δεν λαµβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και η παράδοση από τον ενδιάµεσο 
προµηθευτή προς τον πελάτη θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός για 
τους σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος, ως εάν να συνεπάγετο τη 
µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος προς τη ∆ηµοκρατία. 
 

 (2) Τηρουµένου του εδαφίου (3), όταν – 
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 (α) πρόσωπο που ανήκει σε άλλο κράτος µέλος πραγµατοποιεί τέτοια παράδοση αγαθών σε 
πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου, η οποία συνεπάγεται και την 
εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους σε τόπο στη ∆ηµοκρατία στον οποίο µεταφέρονται˙ και 
 

 (β) θα ήταν φορολογητέα απόκτηση από το εγγεγραµµένο πρόσωπο αν αυτή η παράδοση 
θεωρείτο ως εάν να µην ήταν φορολογητέα συναλλαγή αλλά ως εάν να συνεπάγετο τη 
µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία, 
 

 
Πρώτο Παράρτηµα. 

αυτή η παράδοση θεωρείται ως τέτοια εκτός για τους σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου 
Παραρτήµατος. 

 (3) Ούτε το εδάφιο (1) ούτε το εδάφιο (2) εφαρµόζονται σε σχέση µε οποιανδήποτε παράδοση 
εκτός αν ο ενδιάµεσος προµηθευτής ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την παράδοση συµµορφώνεται µε τέτοιες απαιτήσεις καθόσον αφορά την 
προσκόµιση, είτε πριν είτε µετά την πραγµατοποίηση της παράδοσης, τιµολογίων και άλλων 
εγγράφων, και την παροχή πληροφοριών, προς – 
 

 (α) τον Έφορο, και 
 
(β) τον προµηθευτή, 
 

 όπως καθορίζεται σε Κανονισµούς που δύνανται να εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
Οι Κανονισµοί αυτοί δύνανται επίσης να προβλέπουν για το χρόνο κατά τον οποίο, και τον 
τύπο και τρόπο κατά τον οποίο, οποιοδήποτε έγγραφο θα προσκοµίζεται ή πληροφορία θα 
παρέχεται και για τα στοιχεία που αυτά θα περιέχουν. 
 

 (4) Όταν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιστούν µια φορολογητέα απόκτηση ως 
πραγµατοποιηθείσα, τότε τηρουµένου του άρθρου 13Β και οποιωνδήποτε Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 12Γ(3), η απόκτηση θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα την ηµέρα 
έκδοσης τιµολογίου, αναφορικά µε την πράξη για εκτέλεση της οποίας αποκτώνται τα αγαθά, 
τέτοιας περιγραφής που µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
 

 (5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ανήκει σε άλλο κράτος µέλος αν – 
 

 (α) δεν έχει στη ∆ηµοκρατία επιχειρηµατική ή άλλη µόνιµη εγκατάσταση και δεν έχει τη 
συνήθη κατοικία του στη ∆ηµοκρατία˙ 
 

 (β) δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου ούτε απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένο τοιουτοτρόπως˙ 
 

 (γ) δεν έχει αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. και δεν είναι προς το παρόν υπόχρεο να ορίσει τέτοιον. και 
 

 (δ) είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος˙ 
 

 αλλά, για τον καθορισµό για τους σκοπούς της παραγράφου (β) κατά πόσο ένα πρόσωπο 
απαιτείται να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου, δεν λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε 
συναλλαγές οι οποίες, αν ανήκε σε άλλο κράτος µέλος και συµµορφώνετο µε τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο εδάφιο (3), δεν θα λαµβάνονταν υπόψη µε βάση το άρθρο αυτό. 
 

 (6) Χωρίς επηρεασµό του άρθρου 12∆(4), όταν – 
 

 (α) οποιαδήποτε αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος σε περίπτωση που αντιστοιχεί, σε 
σχέση µε άλλο κράτος µέλος, στην περίπτωση που καθορίζεται σε σχέση µε τη ∆ηµοκρατία 
στο εδάφιο (1)˙ και 
 

 (β) το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου και 
θα ήταν ο ενδιάµεσος προµηθευτής σε σχέση µε αυτή την αντίστοιχη περίπτωση, 
 

 
 

4 του 141(Ι) του 

η παράδοση αυτών των αγαθών σε αυτό το πρόσωπο και η παράδοση αυτών των αγαθών από 
αυτό το πρόσωπο στο πρόσωπο που θα ήταν ο πελάτης σε αυτή την αντίστοιχη περίπτωση δεν 
λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός για τους σκοπούς των 
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2007. διατάξεων για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3Α. 
 

 (7) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε πρόσωπο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
µέλος δεν περιλαµβάνουν αναφορές σε πρόσωπο που είναι τέτοιο υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο µόνο δυνάµει διατάξεων του νόµου άλλου κράτους µέλους αντίστοιχων µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου δυνάµει των οποίων πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραµµένο 
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο θεωρείται υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο αν είναι υπόχρεο 
να είναι εγγεγραµµένο. 
 

 11 του 95(Ι) του 2004. 
 

Εισαγωγή αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών 
 

Εφαρµογή 
τελωνειακών 

νοµοθετηµάτων. 
82 του 1967 
57 του 1969 
4 του 1971 

45 του 1973 
12 του 1977 

104 του 1987 
98 του 1989 
5 του 1991 

77(Ι) του 1998 
14(Ι) του 1999. 

12(α) του 95(Ι) του 
2004. 

 

13.— (1) Τηρουµένων τέτοιων εξαιρέσεων και προσαρµογών που µπορούν να θεσπιστούν µε 
Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και εξαιρουµένων των 
περιπτώσεων στις οποίες προκύπτει αντίθετη πρόθεση, οι διατάξεις της τελωνειακής 
νοµοθεσίας και των άλλων νοµοθετηµάτων και δευτερογενούς νοµοθεσίας που εκάστοτε 
ισχύουν γενικά σε σχέση µε εισαγωγικούς δασµούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
φόρους κατανάλωσης οι οποίοι επιβάλλονται επί της εισαγωγής αγαθών στη ∆ηµοκρατία, 
εφαρµόζονται στην έκταση που είναι σχετικές σε σχέση µε οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέο επί 
της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών όπως εφαρµόζονται σε σχέση µε 
οποιονδήποτε τέτοιο εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης ή, 
ανάλογα µε την περίπτωση, Κοινοτικούς τελωνειακούς δασµούς. 
 

 (2) Οι ακόλουθες διατάξεις εξαιρούνται από εκείνες που ισχύουν όπως αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) πιο πάνω, δηλαδή— 
 

12(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) οποιεσδήποτε διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νοµοθεσίας που προβλέπουν 
απαλλαγή ή επιστροφή τελωνειακών δασµών ή ειδικών φόρων κατανάλωσης ή φόρων 
κατανάλωσης εκτός από τις απαλλαγές που προβλέπονται στους εκάστοτε σε ισχύ 
κανονισµούς για τις φορολογικές απαλλαγές ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες 
και τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισµούς για φορολογικές απαλλαγές που χορηγούνται κατά 
την εισαγωγή εµπορευµάτων υπό µορφή µικροδεµάτων µη εµπορικού χαρακτήρα 
προελεύσεων τρίτων χωρών· 
 

 
 
 

Κεφ. 130. 

(β) οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε νόµου που παρέχει απαλλαγή από την πληρωµή 
δασµών ή φόρων επί της εισαγωγής αγαθών σε οργανισµούς δηµόσιου δικαίου, δηµόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισµούς ή κατόχους αδειών δυνάµει του περί Σκυροκονιάµατος 
(Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιοµηχανιών) Νόµου· 
 
(γ) οποιαδήποτε διάταξη ή διευθέτηση που παρέχει απαλλαγή από την πληρωµή δασµών και 
φόρων επί της εισαγωγής αγαθών σε οποιαδήποτε εργολήπτη δηµόσιων έργων. 
 

12(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

5(β) του 141(Ι) 
του2007. 

 
Κεφ. 303 

42 του 1968 
7 του 1977 

43(Ι) του 1994 
68(Ι) του 1998. 

 

(3) Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τα είδη που διακινούνται µε το ταχυδροµείο και 
υπόκεινται σε έλεγχο από το Τµήµα Τελωνείων και καθορίζονται µε Κανονισµούς του 
Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 19 του περί Ταχυδροµείων 
Νόµου µπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθµίσει σε σχέση µε το Φ.Π.Α. 

13 του 95(Ι) του 
2004. 

Φορολογική αποθήκη 
Φ.Π.Α. 

13Α.-(1) Ο Έφορος ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται, αν το κρίνει 
κατάλληλο, ύστερα από σχετική αίτηση από ή εκ µέρους οποιουδήποτε προσώπου, να 
εγκρίνει οποιοδήποτε εγγεγραµµένο πρόσωπο ως φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. Τέτοια 
αίτηση υποβάλλεται γραπτώς σε τέτοιο τύπο, συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες και 
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υπόκειται σε τέτοιους όρους όπως ο Έφορος δύναται να καθορίσει σε Γνωστοποίηση που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 Νοείται ότι, ο Υπουργός Οικονοµικών µε απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη 
άδειας των φορολογικών αποθηκών Φ.Π.Α. καθώς και ετήσια τέλη λειτουργίας τους. 
 

 (2) Τηρουµένων εκείνων των όρων και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 
13ΣΤ, τέτοιο πρόσωπο δικαιούται να τηρεί φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. 
 

 (3) Ο Έφορος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται κατά την εξέταση αίτησης που 
υποβάλλεται από πρόσωπο για να καταστεί φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. να λάβει 
υπόψη οποιοδήποτε θέµα το οποίο θεωρεί σχετικό και δύναται, χωρίς επηρεασµό της 
γενικότητας εκείνης της διάταξης να λάβει υπόψη όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα – 
 

 (α) το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την ικανότητα του να συµµορφώνεται µε τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται 
δυνάµει αυτού˙ 
 

 (β) το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την ικανότητα του να συµµορφώνεται µε 
την τελωνειακή νοµοθεσία˙ 
 

 (γ) το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την ικανότητα του να συµµορφώνεται µε τις 
κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις˙ 
 

 (δ) το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την ικανότητα του να συµµορφώνεται µε τις 
υποχρεώσεις άλλων κρατών µελών σχετικές µε το Φ.Π.Α. και φόρους ισοδύναµου 
αποτελέσµατος µε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης˙ 
 

 (ε) αν ο αιτητής είναι εταιρεία, το ιστορικό συµµόρφωσης και την ικανότητα να 
συµµορφώνονται µε τα θέµατα που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) µέχρι (δ) 
οι διευθυντές της εταιρείας, συνδεδεµένα µε τους διευθυντές και τους διευθύνοντες 
συµβούλους της εταιρείας πρόσωπα. και 
 

 (στ) αν ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο, το ιστορικό συµµόρφωσης και την ικανότητα να 
συµµορφώνεται µε τα θέµατα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) µέχρι (δ) οποιασδήποτε 
εταιρείας στην οποία είναι ή ήταν διευθυντής ή διευθύνων σύµβουλος, 
 

 
 

Τέταρτο Παράρτηµα. 

και για τους σκοπούς των παραγράφων (ε) και (στ) «συνδεδεµένο» έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στην παράγραφο 1(4) του Τέταρτου Παραρτήµατος. 

 (4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5), πρόσωπο εγκεκριµένο δυνάµει του εδαφίου 
(1) παραµένει φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. µέχρι να παύσει να είναι εγγεγραµµένο 
πρόσωπο ή µέχρι να ειδοποιήσει γραπτώς τον Έφορο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι θα 
παύσει να είναι φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. 
 

 (5) Ο Έφορος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται αν το κρίνει κατάλληλο από καιρό σε 
καιρό- 
 

 (α) να επιβάλει όρους στον φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. επιπρόσθετων εκείνων των όρων, 
αν υπάρχουν, οι οποίοι επιβλήθηκαν δυνάµει του εδαφίου (1) και να τροποποιεί ή ακυρώνει 
οποιουσδήποτε όρους που είχαν προηγουµένως επιβληθεί˙ 
 

 (β) να ανακαλεί έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως φορολογικού αποθηκευτή Φ.Π.Α.˙ και 
 

 (γ) να ανακαλεί την υπόσταση φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. από οποιαδήποτε υποστατικά ή 
τόπους. 
 

 (6) Οποιαδήποτε έγκριση του Εφόρου ή εξουσιοδοτηµένου προσώπου δυνάµει του εδαφίου 
(1) και οποιαδήποτε απόσυρση έγκρισης ή άλλη ενέργεια του Εφόρου ή εξουσιοδοτηµένου 
προσώπου δυνάµει του εδαφίου (5) γνωστοποιείται από αυτόν γραπτώς στο φορολογικό 
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αποθηκευτή Φ.Π.Α. και ισχύει κατά την ηµεροµηνία της επίδοσης της γνωστοποίησης ή κατά 
άλλη µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στη γνωστοποίηση. 
 

 (7) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 32 σε σχέση µε την υποχρέωση καταβολής 
του Φ.Π.Α., στα εδάφια (1) και (2) «εγγεγραµµένο πρόσωπο» περιλαµβάνει οποιοδήποτε 
νοµικό πρόσωπο το οποίο δυνάµει εκείνου του άρθρου εκάστοτε θεωρείται ως µέλος 
συγκροτήµατος. 
 

13 του 95(Ι) του 
2004. 

Αγαθά που τέθηκαν 
σε φορολογική 

αποθήκη 
Φ.Π.Α.: 

απαλλαγή. 

13Β.-(1) Τα εδάφια (3) και (4) εφαρµόζονται όταν - 

 (α) πραγµατοποιείται απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος˙ 
 

 (β) αυτά τα αγαθά είναι δικαιούχα αγαθά˙ 
 

 (γ) είτε 
 

 (i) η απόκτηση λαµβάνει χώρα ενόσω τα αγαθά παραµένουν σε καθεστώς φορολογικής 
αποθήκευσης Φ.Π.Α.˙ είτε 
 

 (ii) µετά την απόκτηση αλλά πριν την παράδοση, αν υπάρχει, αυτών των αγαθών η οποία 
ακολουθεί το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά προβαίνει σε ενέργειες ώστε αυτά να υπαχθούν 
σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.˙ και 
 

 (δ) το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά, όχι αργότερα από το χρόνο της απόκτησης, ετοιµάζει 
και τηρεί πιστοποιητικό ότι τα αγαθά τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, ή, 
ανάλογα µε την περίπτωση, ότι θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως ώστε οι διατάξεις της 
παραγράφου (γ)(ii) να πληρούνται, και το πιστοποιητικό είναι σε τέτοιο τύπο και διατηρείται 
για τέτοια περίοδο όπως Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται 
να καθορίζουν. 
 

 (2) Τα εδάφια (3) και (4) εφαρµόζονται επίσης όταν – 
 

 (α) πραγµατοποιείται παράδοση αγαθών. 

 
 (β) τα εν λόγω αγαθά είναι δικαιούχα αγαθά. 

 

 (γ) είτε – 
 

 (i) αυτή η παράδοση λαµβάνει χώρα ενόσω τα αγαθά παραµένουν σε καθεστώς φορολογικής 
Φ.Π.Α. αποθήκευσης˙ είτε 
 

 (ii) µετά από αυτήν την παράδοση αλλά πριν την παράδοση αν υπάρχει, των εν λόγω αγαθών 
που ακολουθεί, το πρόσωπο προς το οποίο η προηγούµενη παράδοση πραγµατοποιείται 
προβαίνει σε ενέργειες ώστε τα αγαθά να υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 
Φ.Π.Α.˙ 
 

 (δ) σε περίπτωση που εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ)(ii), το πρόσωπο προς το 
οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση παραδίδει στον προµηθευτή, όχι αργότερο από το χρόνο 
παράδοσης, πιστοποιητικό σε τέτοιο τύπο όπως Κανονισµοί που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να καθορίζουν ότι θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως ώστε οι 
διατάξεις της παραγράφου (γ)(ii) να πληρούνται˙ και 
 

 (ε) η παράδοση δεν είναι πράξη λιανικού εµπορίου. 
 

 (3) Η εν λόγω απόκτηση ή παράδοση θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι 
πραγµατοποιείται εκτός της ∆ηµοκρατίας αν οποιαδήποτε µεταγενέστερη παράδοση εκείνων 
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των αγαθών πραγµατοποιείται ενόσω τα αγαθά παραµένουν σε καθεστώς φορολογικής 
αποθήκευσης. 
 

 (4) Όταν το εδάφιο (3) δεν εφαρµόζεται και η εν λόγω απόκτηση ή παράδοση, για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία, αυτή η 
απόκτηση ή παράδοση θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι λαµβάνει χώρα 
όταν τα αγαθά µεταφέρονται από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 
 

 (5) Όταν – 
 

 (α) το εδάφιο (4) εφαρµόζεται σε απόκτηση ή παράδοση˙ 
 
(β) η απόκτηση ή παράδοση είναι φορολογητέα και δεν υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή˙ 
και 
 

  ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί αυτής της απόκτησης ή παράδοσης ανεξάρτητα από το ότι το 
πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ή ο προµηθευτής δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 

 (6) Στο παρόν άρθρο «δικαιούχα αγαθά» σηµαίνει αγαθά- 
 

Ενδέκατο 
Παράρτηµα. 

(α) περιγραφής που εµπίπτει στο Ενδέκατο Παράρτηµα· 

 (β) επί των οποίων οποιοιδήποτε εισαγωγικοί δασµοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 4(10) του 
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, είτε έχουν καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή 
τους δυνάµει του άρθρου 224 του εν λόγω Κώδικα ή Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της 
τελωνειακής νοµοθεσίας. 
 

 (γ) στην περίπτωση αγαθών που εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών µελών, επί των 
οποίων οποιοσδήποτε επιβλητέος Φ.Π.Α. δυνάµει του άρθρου 5(1)(γ) του παρόντος Νόµου 
είτε έχει καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή του σύµφωνα µε τις κοινοτικές 
τελωνειακές διατάξεις· και 
 

 (δ) στην περίπτωση αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί των οποίων 
εκείνος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε έχει καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή 
του δυνάµει του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου Καταναλώσεως Νόµου. 
 

 (7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα από το εδάφιο (4), απόκτηση ή 
παράδοση θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά τον ουσιώδη χρόνο της απόκτησης ή 
παράδοσης. 
 

 
Ενδέκατο 

Παράρτηµα. 

(8) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Ενδέκατο Παράρτηµα προσθέτοντας ή 
διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε αγαθά ή τροποποιώντας οποιαδήποτε περιγραφή τους. 
 

13 του 95(Ι) του 
2004. 

Φορολογικές 
αποθήκες Φ.Π.Α: 

υπηρεσίες. 

13Γ.-(1) Παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή όταν - 

 (α) υποκείµενο το φόρο πρόσωπο πραγµατοποιεί παροχή καθορισµένων υπηρεσιών· 
 

 (β) αυτές οι υπηρεσίες εξ ολοκλήρου εκτελούνται επί αγαθών ή σε σχέση µε αγαθά ενόσω τα 
εν λόγω αγαθά παραµένουν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 
 

 (γ) εκτός όταν οι υπηρεσίες είναι παροχή από το φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. για 
φορολογική αποθήκευση Φ.Π.Α. των αγαθών, το πρόσωπο προς το οποίο παρέχονται οι 
υπηρεσίες, παραδίδει στον προµηθευτή πιστοποιητικό, σε τέτοιο τύπο όπως Κανονισµοί που 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να καθορίζουν, ότι οι υπηρεσίες 
εκτελούνται τοιουτοτρόπως· 
 

 (δ) η παροχή υπηρεσιών θα ήταν, εκτός από το παρόν άρθρο, φορολογητέα και όχι 
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υποκείµενη στο µηδενικό συντελεστή·και 
 

 (ε) ο προµηθευτής εκδίδει προς το πρόσωπο προς το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, τιµολόγιο 
τέτοιας περιγραφής όπως δύναται να καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

 (2) Αν η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή δυνάµει του εδαφίου (1) 
(που στο εξής να αναφέρεται ως «η µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών») τότε, εκτός 
εάν υπάρχει παράδοση των εν λόγω αγαθών για την οποία ο ουσιώδης χρόνος είναι –  
 

 (α) ενόσω τα αγαθά παραµένουν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.. και 
 

 (β) µετά τον ουσιώδη χρόνο για τη µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών, 
 

 εφαρµόζεται το εδάφιο (3). 
 

 (3) Όταν το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται – 
 

 (α) η πανοµοιότυπη παροχή υπηρεσιών µε την µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών 
θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι παρέχεται, κατά το χρόνο που τα αγαθά 
µετακινούνται από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. ή αν ενωρίτερα, κατά το 
χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης ή ειδικός φόρος 
κατανάλωσης για τους σκοπούς της επιχείρησης του προσώπου προς το πρόσωπο προς το 
οποίο έχει πράγµατι παρασχεθεί η µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών και έχουν 
παρασχεθεί από αυτό το πρόσωπο µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης του, 
 

 (β) αυτή η παροχή έχει την ίδια αξία όπως η µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών· 
 

 (γ) αυτή η παροχή είναι φορολογητέα και όχι υποκείµενη στο µηδενικό συντελεστή παροχή· 
και 
 

 (δ) ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί αυτής της παροχής ακόµη και αν το πρόσωπο το οποίο 
θεωρείται ότι την πραγµατοποιεί δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 

 (4) Στο παρόν άρθρο «καθορισµένες υπηρεσίες» σηµαίνει – 
 

  (α) υπηρεσίες του φορολογικού αποθηκευτή φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. για την φύλαξη 
των εν λόγω αγαθών σε καθεστώς αποθήκευσης ή φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.· 
 

 (β) σε σχέση µε αγαθά που υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, υπηρεσίες 
που εκτελούν επί των αγαθών οποιαδήποτε φυσική λειτουργία, άλλης από οποιασδήποτε που 
απαγορεύεται δυνάµει Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 13ΣΤ, όπως, και 
χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των ακόλουθων λέξεων, λειτουργίες συντήρησης και 
επανασυσκευασίας. 
 

13 του 95(Ι) του 
2004. 

Μετακίνηση από 
αποθήκευση: 

Απόδοση 
λογαριασµού. 

13∆.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία εφαρµόζεται 
το άρθρο 13Β(4) ή 13Γ(3) δηλαδή συναλλαγή που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά τη 
µετακίνηση ή το χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης ή ειδικός 
φόρος κατανάλωσης και οποιαδήποτε απόκτηση για την οποία το άρθρο 13Β(5) εφαρµόζεται 
δηλαδή απόκτηση που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά τη µετακίνηση όταν το πρόσωπο 
που αποκτά τα αγαθά δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 

 (2) Τηρουµένων οποιωνδήποτε Κανονισµών δυνάµει του εδαφίου (3), οποιοσδήποτε 
καταβλητέος Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής ή απόκτησης καταβάλλεται- 
 

 (α) κατά το χρόνο που η συναλλαγή ή απόκτηση θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα δυνάµει του εν 
λόγω άρθρου· και 
 

 (β) από το πρόσωπο από το οποίο τα αγαθά µετακινούνται ή, ανάλογα µε την περίπτωση, µαζί 
µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο να καταβάλει αυτό τον 
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ειδικό φόρο κατανάλωσης. 
 

 (3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν τη 
δυνατότητα υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να καταβάλει το Φ.Π.Α. που υποχρεούται να 
καταβάλει δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω σε χρόνο µεταγενέστερο από εκείνο που 
προβλέπουν διαφορετικές διατάξεις για διαφορετικές περιγραφές υποκειµένων στο φόρο 
προσώπων και για διαφορετικές περιγραφές αγαθών και υπηρεσιών. 
 

13 του 95(Ι) του 
2004. 

Ελλείµµατα σε αγαθά 
που τέθηκαν σε 

φορολογική αποθήκη 
Φ.Π.Α. 

13Ε.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται όταν αγαθά έχουν υπαχθεί σε καθεστώς φορολογικής 
αποθήκευσης Φ.Π.Α. και, πριν να µετακινηθούν νόµιµα από φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., 
έχει διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν απολεσθεί ή είναι ελλειµµατικά. 
 

 (2) Σε οποιανδήποτε περίπτωση που το παρόν άρθρο εφαρµόζεται, εκτός εάν ικανοποιηθεί ο 
Έφορος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι η απουσία ή το έλλειµµα σε αυτά τα αγαθά δύναται 
να αποδοθεί σε φυσική απώλεια ή φθορά ή άλλη αποδεκτή αιτία, ο Έφορος ή 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται να απαιτήσει όπως ο φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. 
καταβάλει άµεσα σε σχέση µε τα απολεσθέντα αγαθά ή µε το όλο ή το µέρος του 
ελλείµµατος, όπως κρίνει αυτός σκόπιµο, το Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο. 
 

 
 
 
 

3(α) του 38(Ι) του 
2008. 

(3) Στο εδάφιο (2), «Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο» σηµαίνει Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο 
επί της παράδοσης των απολεσθέντων αγαθών, ή του ποσού των αγαθών κατά το οποίο τα 
αγαθά είναι ελλειµµατικά, κατά το χρόνο αµέσως πριν να είχε προκύψει η απουσία ή το 
έλλειµµα να είχε συµβεί, αν η αξία εκείνης της παράδοσης ήταν η κανονική της αξία αλλά 
όταν αυτός ο χρόνος δεν µπορεί να προσδιοριστεί σε ικανοποίηση του Εφόρου ή του 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου, αυτό το Φ.Π.Α. θα είναι το µεγαλύτερο από τα ποσά του 
Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέα επί της παράδοσης των εν λόγω αγαθών – 
 

3(β) του 38(Ι) του 
2008 

(α) αν η αξία αυτής της παράδοσης ήταν η υψηλότερη κανονική της αξία κατά τη διάρκεια 
της περιόδου (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η σχετική περίοδος») που αρχίζει όταν τα 
αγαθά τέθηκαν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και λήγει όταν η απουσία ή 
το έλλειµµα περιήλθε σε γνώση του Εφόρου ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου· ή 
 

 
 
 

3(γ) του 38(Ι) του 
2008 

(β) αν ο συντελεστής του επιβλητέου Φ.Π.Α. επί της παράδοσης ήταν ο υψηλότερος 
επιβλητέος συντελεστής επί της παράδοσης τέτοιων αγαθών κατά την διάρκεια της σχετικής 
περιόδου και η αξία αυτής της παράδοσης ήταν η υψηλότερη κανονική της αξία ενώσο αυτός 
ο συντελεστής επικρατούσε. 
 

 (4) Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή χωρίς επηρεασµό οποιασδήποτε κύρωσης που προκύπτει 
δυνάµει άλλης διάταξης του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το 
Νόµο. 
 

13 του 95(Ι) του 
2004. 

Άρθρο 13Α µέχρι 
13Ε: 

Συµπληρωµατικό. 

13ΣΤ.-(1) Στα άρθρα 13Α µέχρι 13Ε και στο παρόν άρθρο - 

 «δικαιούχα αγαθά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 13Β(6) · 
 

 
«φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.» σηµαίνει τόπο που εγκρίνεται από τον Έφορο δυνάµει του 
άρθρου 13Α(3) και από τον οποίο τέτοια υπόσταση δεν έχει αποσυρθεί· 
 

 «φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.» σηµαίνει πρόσωπο εγκεκριµένο δυνάµει του άρθρου 
13Α(1) · 
 

 «ουσιώδης χρόνος» - 
 

 (α) σε σχέση µε οποιανδήποτε απόκτηση ή παράδοση ο χρόνος της οποίας καθορίζεται 
σύµφωνα µε Κανονισµούς δυνάµει του άρθρου 9(14) ή 12Γ(3), σηµαίνει τέτοιο χρόνο που 
δύναται να καθορίζεται για το σκοπό του παρόντος άρθρου δυνάµει εκείνων των 
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Κανονισµών· 
 

 (β) σε σχέση µε οποιανδήποτε άλλη απόκτηση, σηµαίνει ο χρόνος άφιξης των αγαθών στον 
προορισµό για τον οποίο αναχώρησαν από το εν λόγω κράτος µέλος· 
 

 (γ) σε σχέση µε οποιανδήποτε άλλη παράδοση αγαθών, σηµαίνει ο χρόνος κατά τον οποίο η 
παράδοση θα θεωρείτο ότι ελάµβανε χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 9(2) αν δεν λαµβανόταν 
υπόψη το εδάφιο (2)(γ) του ίδιου άρθρου· και 
 

 (δ) σε σχέση µε οποιανδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών, σηµαίνει ο χρόνος κατά τον οποίο οι 
υπηρεσίες εκτελούνται· 
 

 (2) Οποιαδήποτε αναφορά στα άρθρα 13Α µέχρι 13Ε ή στο παρόν άρθρο σε αγαθά που 
υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. είναι, τηρουµένων οποιωνδήποτε 
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (8)(ε), αναφορά σε δικαιούχα αγαθά που 
φυλάγονται σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. ή µεταφέρονται µεταξύ φορολογικών αποθηκών 
Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τέτοιους Κανονισµούς και οποιαδήποτε αναφορά στη µετακίνηση 
αγαθών από καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. ερµηνεύεται ανάλογα. 
 

 (3) Τηρουµένου του εδαφίου (2), οποιαδήποτε αναφορά στα άρθρα 13Γ και 13∆ σε αγαθά 
που υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. είναι αναφορά σε αγαθά που 
φυλάττονται σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. ή µεταφέρονται µεταξύ φορολογικών 
αποθηκών Φ.Π.Α., είτε το ίδιο είτε σε διαφορετικά κράτη µέλη, χωρίς την καταβολή σε 
κράτος µέλος οποιουδήποτε ποσού Φ.Π.Α. και αναφορές σε µετακίνηση αγαθών από 
καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. ερµηνεύεται ανάλογα. 
 

 (4) Όταν ως αποτέλεσµα λειτουργίας επί δικαιούχων αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς 
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. αλλάζει η φύση τους αλλά τα αγαθά που είναι αποτέλεσµα 
της εν λόγω λειτουργίας είναι επίσης δικαιούχα αγαθά, οι διατάξεις των άρθρων 13Β µέχρι 
13Ε και του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ως εάν τα αγαθά που είναι αποτέλεσµα της εν 
λόγω λειτουργίας ήταν τα αρχικά αγαθά. 
 

 (5) Όταν ως αποτέλεσµα λειτουργίας επί δικαιούχων αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς 
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. αυτά παύουν να είναι δικαιούχα αγαθά κατά την παύση 
αυτών να είναι τέτοια, τα άρθρα 13Β µέχρι 13Ε εφαρµόζονται ως εάν να είχαν κατά τον 
χρόνο εκείνο µετακινηθεί από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και για εκείνο 
το σκοπό ο ιδιοκτήτης των αγαθών θεωρείται ως εάν να ήταν το πρόσωπο που µετακίνησε 
αυτά. 
 

 (6) Όταν – 
 

 (α) οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να είναι φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.· ή 
 

 (β) οποιαδήποτε υποστατικά παύουν να έχουν υπόσταση φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α., 
 

 τα άρθρα 13Β µέχρι 13Ε και το παρόν άρθρο εφαρµόζονται ως εάν τα αγαθά για τα οποία 
είναι ο φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α., ή τα αγαθά στην φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., 
ανάλογα µε την περίπτωση, είχαν κατά το χρόνο εκείνο µεταφερθεί από το καθεστώς 
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και για εκείνο το σκοπό ο ιδιοκτήτης των αγαθών 
θεωρείται ως εάν να ήταν το πρόσωπο που µετακίνησε τα αγαθά αυτά. 
 

 (7) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να καλύπτουν την 
εναποθέτηση, τήρηση, ασφάλεια και επεξεργασία αγαθών σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., 
και τη µετακίνηση αγαθών από φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.. 
 

 (8) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (7), Κανονισµοί δύνανται, να 
περιλαµβάνουν διατάξεις – 
 

 (α) σε σχέση µε – 
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 (i) αγαθά τα οποία υπάγονται, έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς 
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 
 

 (ii) άλλα αγαθά τα οποία τηρούνται, έχουν τηρηθεί ή πρόκειται να τηρηθούν σε καθεστώς 
φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.· 
 

 (iii) υποστατικά ή τόπους φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α.· και 
 

 (iv) φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. και τις επιχειρήσεις τους, 
 

 για την τήρηση, διατήρηση και προσαγωγή αρχείων και την υποβολή δηλώσεων και παροχή 
πληροφοριών από φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα· 
 

 (β) να απαιτούν αγαθά εναποθετηµένα σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. να προσάγονται ή να 
καθίστανται διαθέσιµα για επιθεώρηση από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο όταν αυτό το 
απαιτήσει· 
 

 (γ) να απαγορεύουν την εκτέλεση επί αγαθών φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. τέτοιων 
λειτουργιών όπως δύνανται να καθορίζουν οι Κανονισµοί· 
 

 (δ) να ρυθµίζουν τη µεταφορά των αγαθών από µια φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. σε άλλη. 

 
 (ε) αναφορικά µε αγαθά τα οποία, αν και τηρούνται σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., δεν 

είναι δικαιούχα αγαθά ή δεν προορίζονται από το σχετικό πρόσωπο να είναι αγαθά σε σχέση 
µε τα οποία απολαµβάνονται απαλλαγές δυνάµει των άρθρων 13Α µέχρι 13Ε και του 
παρόντος άρθρου· 
 

 (στ) να απαγορεύουν το φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. από το να επιτρέπει όπως αγαθά να 
µετακινούνται από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. χωρίς καταβολή 
οποιουδήποτε καταβλητέου Φ.Π.Α. δυνάµει του άρθρου 13∆ κατά ή µε αναφορά σε εκείνη τη 
µετακίνηση και, σε περίπτωση παράβασης αυτής της απαγόρευσης επιτρέπει ο Έφορος ή 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να µεταφερθούν τοιουτοτρόπως καθιστώντας από κοινού και 
κεχωρισµένως τόσο το φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. όσο και το πρόσωπο που µετακινεί τα 
αγαθά, υπεύθυνα για την καταβολή του Φ.Π.Α., 
 

 και αυτοί µπορεί να περιέχουν τέτοιες παρεµπίπτουσες ή συµπληρωµατικές διατάξεις όπως το 
Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο. 
 

 (9) Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετική διάταξη για διαφορετικές περιπτώσεις, 
περιλαµβανοµένης διάταξης για διαφορετικούς φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. ή 
διαφορετικές περιγραφές φορολογικών αποθηκευτών Φ.Π.Α., για φορολογικές αποθήκες 
Φ.Π.Α. διαφορετικών περιγραφών ή για αγαθά διαφορετικών κατηγοριών ή περιγραφών ή της 
ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής σε διαφορετικές περιστάσεις. 
 

 14 του 95(Ι) του 2004 
 

Καθορισµός της αξίας 
 

Αξία παραδόσεων 
αγαθών ή παροχών 

υπηρεσιών. 
Τέταρτο Παράρτηµα. 

15 του 95(Ι) του 
2004. 

14.—(1) Για τους σκοπούς τους παρόντος Νόµου η αξία οποιασδήποτε παράδοσης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών καθορίζεται, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ή µε βάση τον 
παρόντα Νόµο, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το Μέρος Ι του Τέταρτου Παραρτήµατος, 
και για εκείνους τους σκοπούς τα εδάφια (2) µέχρι (4) πιο κάτω ισχύουν τηρουµένων των 
διατάξεων εκείνου του Παραρτήµατος. 
 
(2) Αν η συναλλαγή πραγµατοποιείται έναντι χρηµατικής αντιπαροχής, η αξία της λαµβάνεται 
ότι είναι τόσο ποσό όσο, µε την πρόσθεση του επιβλητέου Φ.Π.Α., είναι ίσο προς την 
αντιπαροχή, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε επιδότησης που συνδέεται άµεση µε την 
τιµή της συναλλαγής. 
 
(3) Αν η συναλλαγή πραγµατοποιείται έναντι αντιπαροχής µη χρηµατικής ή µη εξ ολοκλήρου 
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χρηµατικής, η αξία της λαµβάνεται ότι είναι τόσο χρηµατικό ποσό όσο, µε την πρόσθεση του 
επιβλητέου Φ.Π.Α., είναι αντίστοιχο προς την αντιπαροχή. 
 
(4) Όταν µια παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών δεν είναι το µόνο πράγµα µε το οποίο 
σχετίζεται µια χρηµατική αντιπαροχή, η συναλλαγή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται έναντι 
τόσου µέρους της αντιπαροχής, όσο κανονικά αποδίδεται σε αυτή. 
 

4 του 38(Ι) του 2008. (5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου η κανονική αξία παράδοσης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών λαµβάνεται ότι είναι το ποσό που θα θεωρείτο η αξία της δυνάµει του εδαφίου (2) 
πιο πάνω αν η συναλλαγή πραγµατοποιείτο έναντι τόσης χρηµατικής αντιπαροχής, όση θα 
ήταν πληρωτέα από πρόσωπο που δεν έχει τέτοια σχέση µε οποιοδήποτε πρόσωπο η οποία θα 
επηρέαζε εκείνη την αντιπαροχή. 
 

16 του 95(Ι) του 
2004. 

Αξία αποκτήσεων από 
άλλα κράτη µέλη. 

14Α.-(1) Τηρουµένου του άρθρου 13Γ και για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η 
αξία οποιασδήποτε απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος λαµβάνεται ότι είναι η 
αξία της πράξης µε την εκτέλεση της οποίας αποκτώνται αυτά. 
 

 (1Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η αξία αγαθών που αποκτούνται από 
άλλο κράτος µέλος λαµβάνεται ότι περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 

 (α) φόρους κατανάλωσης, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εισαγωγικούς δασµούς που 
επιβάλλονται είτε εκτός της ∆ηµοκρατίας, είτε λόγω της απόκτησης στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας, εκτός του Φ.Π.Α.· και 
 

 (β) όλα τα παρεπόµενα έξοδα, όπως προµήθεια, συσκευασία, µεταφορά και ασφάλιση 
µε τα οποία επιβαρύνει ο προµηθευτής τον αγοραστή ή τον λήπτη, µέχρι τον πρώτο 
προορισµό των αγαθών στη ∆ηµοκρατία· και 
 

 για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «πρώτος προορισµός» σηµαίνει τον τόπο της 
πρώτης εκφόρτωσης των αγαθών στη ∆ηµοκρατία. 
 

 
 
 
 

Τέταρτο Παράρτηµα. 

(2) Όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος όχι σε εκτέλεση φορολογητέας 
συναλλαγής, η αξία της πράξης σε εκτέλεση της οποίας αυτά αποκτώνται, καθορίζεται 
για σκοπούς του εδαφίου (1) σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το Μέρος ΙΙ του 
Τέταρτου Παραρτήµατος, και για τους σκοπούς αυτούς- 
 

 
Τέταρτο Παράρτηµα. 

 

(α) τα εδάφια (3) µέχρι (5) ισχύουν τηρουµένων εκείνων των διατάξεων του Τέταρτου 
Παραρτήµατος· και 

Τέταρτο Παράρτηµα. (β) το άρθρο 14 και το Μέρος Ι του Τέταρτου Παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται σε 
σχέση µε την πράξη. 
 

 (3) Αν η πράξη πραγµατοποιείται έναντι χρηµατικής αντιπαροχής, η αξία της 
λαµβάνεται ότι είναι τόσο ποσό όσο είναι ίσο προς την αντιπαροχή. 
 

 (4) Αν η πράξη πραγµατοποιείται έναντι αντιπαροχής µη χρηµατικής ή µη εξ 
ολοκλήρου χρηµατικής, η αξία της λαµβάνεται ότι είναι τόσο χρηµατικό ποσό όσο 
είναι ίσο προς την αντιπαροχή. 
 

 (5) Όταν µια πράξη σε εκτέλεση της οποίας αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος 
δεν είναι το µόνο πράγµα µε το οποίο σχετίζεται µια χρηµατική αντιπαροχή, η πράξη 
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται έναντι τόσου µέρους της αντιπαροχής, όσο κανονικά 
αποδίδεται σε αυτή. 
 

Αξία εισαγόµενων 
αγαθών. 

17(α) του 95(Ι) του 
2004. 

15.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η αξία αγαθών που εισάγονται από 
τόπο εκτός των κρατών µελών καθορίζεται (τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου 
(2) πιο κάτω και του άρθρου 16) σύµφωνα µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στην 
περίπτωση των εισαγωγικών δασµών, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω αγαθά 
υπόκεινται σε οποιουσδήποτε τέτοιους δασµούς ή όχι. 
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17(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου η αξία αγαθών που εισάγονται από τόπο 
εκτός των κρατών µελών λαµβάνεται ότι περιλαµβάνει τα ακόλουθα κατά την έκταση 
που δεν έχουν ήδη συµπεριληφθεί σε εκείνη την αξία σύµφωνα µε τους κανόνες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, ήτοι— 
 

17(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Όλους τους φόρους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, φόρους κατανάλωσης και 
εισαγωγικούς δασµούς, δασµούς και άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται είτε εκτός 
της ∆ηµοκρατίας είτε, λόγω της εισαγωγής, στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας (εκτός 
του Φ.Π.Α.)· και 
 

17(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) όλα τα παρεπόµενα έξοδα όπως προµήθεια, συσκευασία, µεταφορά και ασφάλιση, 
µέχρι τον πρώτο προορισµό των αγαθών στη ∆ηµοκρατία. 
 

17(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(γ) αν κατά το χρόνο της εισαγωγής των αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών ο 
περαιτέρω προορισµός των αγαθών είναι γνωστός, και ο εν λόγω προορισµός είναι 
στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας ή άλλο κράτος µέλος, όλα τα παρεπόµενα έξοδα 
στην έκταση που είναι αποτέλεσµα της µεταφοράς των αγαθών προς εκείνον τον άλλο 
προορισµό· 
 
και στο παρόν εδάφιο «πρώτος προορισµός των αγαθών» σηµαίνει τον τόπο που 
αναφέρεται στο έγγραφο αποστολής εµπορευµάτων ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
σύµφωνα µε το οποίο τα αγαθά εισάγονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, ή εν 
απουσία τέτοιου εγγράφου, σηµαίνει τον τόπο της πρώτης εκφόρτωσης των αγαθών 
στη ∆ηµοκρατία. 
 

Αξία αγαθών που 
παραδίδονται πριν τον 

τελωνισµό. 
 

18 του 95(Ι) του 
2004. 

16.—(1) Χωρίς επηρεασµό του εδαφίου (2) του άρθρου 15, όταν αγαθά που 
εισάγονται στη ∆ηµοκρατία παραδίδονται, πριν τον τελωνισµό τους για εσωτερική 
κατανάλωση, η αξία τους για σκοπούς επιβολής Φ.Π.Α. επί της εισαγωγής τους 
καθορίζεται σύµφωνα µε την αξία της παράδοσης προς το πρόσωπο που υποβάλλει τη 
σχετική διασάφηση στο τελωνείο. 
 
(2) Η αξία παράδοσης που λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την αξία που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 15. 
 

 Συντελεστής του Φ.Π.Α. 
 

Κανονικός 
συντελεστής. 

2 του 93(Ι) του 2002. 
2 του 186(Ι) του 

2011. 
2 του 167(Ι) του 

2012. 
 

17. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 18 και οποιωνδήποτε διαταγµάτων που 
εκδίδονται δυνάµει αυτού, Φ.Π.Α. επιβάλλεται µε συντελεστή δεκαοκτώ τοις εκατόν 
(18%) για την περίοδο από 14 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 12 Ιανουαρίου 2014 και µε 
συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατόν (19%) από 13 Ιανουαρίου 2014 και επιβάλλεται-- 
 
 

 (α) Επί της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, µε αναφορά στην αξία της 
συναλλαγής όπως καθορίζεται δυνάµει του παρόντος Νόµου· και 
 

19(α) του 95(Ι) του 
2004. 

 
19(β) του 95(Ι) του 

2004. 

(αΑ) επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος, µε αναφορά στην αξία της 
απόκτησης όπως καθορίζεται δυνάµει του παρόντος Νόµου· και 
 
(β) επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών, µε αναφορά στην 
αξία των αγαθών όπως καθορίζεται δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

3 του 186(Ι) του 
2011. 

 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει την 1η Μαρτίου 2012. 
 

Μειωµένος 
συντελεστής. 

Πέµπτο Παράρτηµα. 
20 του 95(Ι) του 

2004. 

18.—(1) Ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται επί— 
 
(α) Οποιασδήποτε συναλλαγής που εκάστοτε εµπίπτει στο Πέµπτο Παράρτηµα· ή 
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 (β) οποιασδήποτε αντίστοιχής απόκτησης ή εισαγωγής, 
 
επιβάλλεται µε συντελεστή πέντε τοις εκατόν (5%). 
 

Πέµπτο Παράρτηµα. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Πέµπτο Παράρτηµα προσθέτοντας ή 
διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε 
περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό. 
 

2 του 100(Ι) του 
2005. 

Μειωµένος 
συντελεστής οκτώ 
τοις εκατόν (8%). 

18Α. - (1) Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί – 
 

 
∆ωδέκατο 

Παράρτηµα. 

(α) Οποιασδήποτε συναλλαγής που εκάστοτε εµπίπτει στο ∆ωδέκατο Παράρτηµα· ή 

 (β) οποιασδήποτε αντίστοιχης απόκτησης, 
 

3 του 167(Ι) του 
2012. 

 

µε συντελεστή εννέα τοις εκατόν (9%). 
 

4 του 167(Ι) του 
2012. 

Το άρθρο 3 του παρόντος Νόµου [167(Ι) του 2012] τίθεται σε ισχύ από 13 
Ιανουαρίου 2014. 
 

 (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το ∆ωδέκατο Παράρτηµα προσθέτοντας ή 
διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε 
περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό. 
 

 Καταβολή του Φ.Π.Α. από υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα 
 

Φόρος εισροών και 
φόρος εκροών. 

 
21(α)(i) του 95(Ι) του 

2004. 

19.—(1) Τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, “φόρος 
εισροών”, σε σχέση µε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, σηµαίνει: 
 
(α) Το Φ.Π.Α. επί της παράδοσης προς αυτό οποιωνδήποτε αγαθών ή της παροχής 
προς αυτό οποιωνδήποτε υπηρεσιών· 
 

21(α)(iv) του 95(Ι) 
του 2004. 

(β) το Φ.Π.Α. επί της απόκτησης από αυτό οποιωνδήποτε αγαθών από άλλο κράτος 
µέλος· και 
 

 
21(α)(ii)(iii) του 95(Ι) 

του 2004. 

(γ) το Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος από εκείνο επί της εισαγωγής 
οποιωνδήποτε  αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών. 
 
τα οποία είναι (σε κάθε περίπτωση) αγαθά ή υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται ή 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς οποιασδήποτε επιχείρησης που 
ασκείται ή που πρόκειται να ασκηθεί από εκείνο το πρόσωπο. 
 

 
 

21(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, “φόρος εκροών”, 
σε σχέση µε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, σηµαίνει Φ.Π.Α. επί των συναλλαγών 
που πραγµατοποιεί η επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος από το εν 
λόγω πρόσωπο, περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επίσης ως φόρος 
εισροών δυνάµει του εδαφίου (1)(β). 
 

 (3) ∆ιαγράφηκε µε το 4(α) του 37(Ι) του 2011. 
 
(4) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν σε σχέση µε οποιαδήποτε περιγραφή αγαθών ή υπηρεσιών ότι, όταν 
αγαθά ή υπηρεσίες εκείνης της περιγραφής παραδίδονται ή παρέχονται σε πρόσωπο 
που δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, θεωρούνται, κάτω από τις περιστάσεις 
που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς, για τους σκοπούς των εδαφίων (1) 
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και (2) πιο πάνω, ότι παραδίδονται ή παρέχονται σε κάποιο άλλο πρόσωπο όπως 
µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
 

4(β) του 37(Ι) του 
2011. 

(5) Όταν αγαθά που παραδίδονται ή υπηρεσίες που παρέχονται σε υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο, αγαθά που αποκτώνται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο από άλλο 
κράτος µέλος ή αγαθά που εισάγονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο από τόπο 
εκτός των κρατών µελών, χρησιµοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µερικώς 
για τους σκοπούς επιχείρησης που ασκείται ή που πρόκειται να ασκηθεί από αυτό το 
πρόσωπο και µερικώς για άλλους σκοπούς - 

  (α) ο Φ.Π.Α. επί των συναλλαγών, αποκτήσεων και εισαγωγών επιµερίζεται έτσι 
ώστε µόνο τόσος Φ.Π.Α. όσος αφορά τους επιχειρηµατικούς του σκοπούς να 
υπολογίζεται ως φόρος εισροών του· 
 

  (β) ο υπόλοιπος Φ.Π.Α., που δεν αφορά τους επιχειρηµατικούς του σκοπούς, θα 
υπολογίζεται ως φόρος εισροών του, στην έκταση που προβλέπουν κανονισµοί που 
εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου 6(ε). 
 

4(γ) του 37(Ι) του 
2011. 

(5Α) Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (5), σχετικό περιουσιακό στοιχείο για 
σκοπούς επιχείρησης που ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί από αυτό το πρόσωπο, δεν 
θεωρείται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ότι χρησιµοποιείται ή πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της επιχείρησης, αν, και στην έκταση που 
χρησιµοποιείται για ιδιωτική χρήση από το πρόσωπο αυτό ή για ιδιωτική χρήση από 
το προσωπικό του. 
 

4(γ) του 37(Ι) του 
2011. 

 (5Β) Για τους σκοπούς του εδαφίου 5Α «σχετικό περιουσιακό στοιχείο» σηµαίνει- 
 

  (α)(i) τα ενσώµατα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται 
από αυτή σε διαρκή εκµετάλλευση, χωρίς να περιλαµβάνονται στην αξία τους 
οποιεσδήποτε δαπάνες επισκευής και συντήρησης τους, εξαιρουµένης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας· 
 

  (ii) τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, 
υποδειγµάτων, εµπορικών ή βιοµηχανικών σηµάτων και παρόµοιων δικαιωµάτων, 
περιλαµβανοµένης και της εµπορικής εύνοιας “Goodwill”, εφόσον αυτά εξυπηρετούν 
περισσότερες από µία χρήσεις, που παραδίδονται ή παρέχονται προς ή εισάγονται ή 
αποκτώνται από τον ιδιοκτήτη και η αξία έκαστου να µην είναι λιγότερη από δέκα 
επτά χιλιάδες ευρώ (€17000)· 
 

 Όγδοο Παράρτηµα.  (β)(i) η ακίνητη ιδιοκτησία όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1(β) µέχρι 4 του 
Όγδοου Παραρτήµατος του Νόµου· 
 

 (ii) τα κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε ακίνητη 
ιδιοκτησία που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτό· 
 

 (iii) τα κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε ακίνητη 
ιδιοκτησία που ανήκει κατά κυριότητα σε αυτό. 
 

 
 

21(ε)(i) του 95(Ι) του 
2004. 

(6) Κανονισµοί µπορούν να προβλέπουν ότι— 
 
(α) Ο Φ.Π.Α. επί της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο , ο Φ.Π.Α. επί της απόκτησης αγαθών από υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο από άλλο κράτος µέλος και ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή που είναι 
καταβλητέος από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο 
εκτός των κρατών µελών θεωρείται ως φόρος εισροών του µόνο αν και κατά την 
έκταση που η επιβολή του Φ.Π.Α. αποδεικνύεται και προσδιορίζεται ποσοτικά µε 
αναφορά σε τέτοια έγγραφα που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς ή που 
δύναται να καθορίσει ο Έφορος είτε σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ή κατηγορίες 
περιπτώσεων· 
 

 (β) υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο υπολογίζει ως φόρο εισροών του, κάτω από 



 

95(I)/2000 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 37 of 160 

 

 
 

21(ε)(ii) του 95(Ι) του 
2004. 

 
21(ε)(iii) του 95(Ι) 

του 2004. 
 
 
 
 

21(ε)(iv) του 95(Ι) 
του 2004. 

τέτοιες περιστάσεις, σε τέτοια έκταση και τηρουµένων τέτοιων όρων που µπορεί να 
καθοριστούν, το Φ.Π.Α. επί της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς αυτό 
ή επί της απόκτησης αγαθών από αυτό από άλλο κράτος µέλος ή που καταβλήθηκε 
από αυτό επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών έστω και αν 
δεν ήταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο της συναλλαγής, της 
απόκτησης ή της καταβολής· 
 
(γ) υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που είναι νοµικό πρόσωπο υπολογίζει ως φόρο 
εισροών του, κάτω από τέτοιες περιστάσεις, σε τέτοια έκταση και τηρουµένων 
τέτοιων όρων που µπορεί να καθορίζονται, το Φ.Π.Α. επί της παράδοσης, απόκτησης 
ή εισαγωγής αγαθών που πραγµατοποιήθηκε πριν τη σύσταση του µε σκοπό να 
αποδοθούν σ’ αυτό ή την επιχείρηση του ή επί της παροχής υπηρεσιών πριν από 
εκείνο το χρόνο προς όφελος του ή σε σχέση µε τη σύσταση του· 
 
(δ) στην περίπτωση προσώπου που ήταν, αλλά δεν είναι πλέον, υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο, καταβάλλεται σε αυτό από τον Έφορο το ποσό οποιουδήποτε Φ.Π.Α. επί 
της παροχής υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκε προς αυτό για τους σκοπούς της 
επιχείρησης που το πρόσωπο αυτό ασκούσε όταν ήταν υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο. 
 

4(δ) του 37(Ι) του 
2011. 

 (ε) στις περιπτώσεις, όπου ο διακανονισµός του φόρου εισροών πραγµατοποιείται 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (5), το µέρος του Φ.Π.Α. που δεν αφορά τους 
επιχειρηµατικούς σκοπούς, να θεωρείται ως φόρος εισροών του υποκειµένου στο 
φόρο προσώπου για τους σκοπούς οποιωνδήποτε διατάξεων δυνάµει ή µε βάση το 
άρθρο 21, σε τέτοιες περιστάσεις, σε τέτοια έκταση και υπό τέτοιες προϋποθέσεις 
όπως δύναται να καθοριστούν. 
 

  
 (7) ∆ιαγράφηκε µε το 4(ε) του 37(Ι) του 2011. 

 
Καταβολή µε 
αναφορά σε 
φορολογικές 
περιόδους και 

έκπτωση του φόρου 
εισροών έναντι του 

φόρου εκροών. 
22(α) του 95(Ι) του 

2004. 

20.—(1) Κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο αποδίδει λογαριασµό και καταβάλλει 
Φ.Π.Α., σε σχέση µε τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί και σε σχέση µε απόκτηση 
από το εν λόγω πρόσωπο οποιωνδήποτε αγαθών από άλλα κράτη µέλη, αναφορικά µε 
τέτοιες περιόδους (που στον παρόντα Νόµο αναφέρονται ως “καθορισµένες 
φορολογικές περίοδοι”) σε τέτοιο χρόνο και µε τέτοιο τρόπο που µπορεί να 
καθορίζεται από ή µε βάση Κανονισµούς και τέτοιοι Κανονισµοί µπορούν να 
προβλέπουν διαφορετικά για διαφορετικές περιστάσεις. 
 
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο δικαιούται κατά το τέλος κάθε καθορισµένης φορολογικής περιόδου να 
εκπέσει τόσο ποσό του φόρου εισροών του, όσο είναι επιτρεπόµενο δυνάµει του 
άρθρου 21, και ύστερα να αφαιρέσει το ποσό αυτό από οποιοδήποτε φόρο εκροών 
που είναι οφειλόµενος από αυτό. 
 
(3) Αν δεν υπάρχει φόρος εκροών οφειλόµενος κατά το τέλος της καθορισµένης 
φορολογικής περιόδου, ή αν το εκπιπτόµενο ποσό υπερβαίνει εκείνο του φόρου 
εκροών τότε, τηρουµένων των εδαφίων (4) και (5) πιο κάτω, το ποσό της έκπτωσης ή, 
ανάλογα µε την περίπτωση, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται στο υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο από τον Έφορο· και ποσό που είναι οφειλόµενο δυνάµει του παρόντος 
εδαφίου αναφέρεται στον παρόντα Νόµο ως “πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.”. 
 
(4) Το όλον ή µερός του πιστωτικού υπολοίπου µπορεί, σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές 
οδηγίες που εκδίδονται από τον Έφορο από καιρό σε καιρό να µεταφερθεί σε πίστη 
του εν λόγω προσώπου σε µεταγενέστερη περίοδο. 
 

2 του 135(Ι) του 
2012. 

 
 
 
 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί απαίτηση δυνάµει του εδαφίου (6) και 
η καταβολή του όλου ή του µέρους του πιστωτικού υπολοίπου για το οποίο 
υποβλήθηκε η απαίτηση, έχει µεταφερθεί σε πίστη του υποκείµενου στο φόρο 
προσώπου σε µεταγενέστερη περίοδο ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα ή σε πράξη ή σε παράλειψη του προσώπου αυτού, η 
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167(Ι) του 2006. 

επιστροφή αυτού καθυστερήσει για χρονική περίοδο πέραν των τεσσάρων (4) µηνών 
από την ηµεροµηνία υποβολής της απαίτησης, το επιστρεπτέο ποσό φέρει τόκο από 
την ηµέρα εκπνοής της χρονικής περιόδου των τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε τον 
περί Ενιαίου ∆ηµοσίου Επιτοκίου Υπερηµερίας Νόµο: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που διενεργείται φορολογικός έλεγχος από τον 
Έφορο σε σχέση µε την απαίτηση, η χρονική περίοδος των τεσσάρων (4) µηνών 
παρατείνεται σε οκτώ (8) µήνες. 
 

 (5) Όταν κατά το τέλος οποιασδήποτε περιόδου πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. είναι 
οφειλόµενο σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που έχει παραλείψει να υποβάλει 
δηλώσεις για οποιαδήποτε προηγούµενη περίοδο όπως απαιτείται από τον παρόντα 
Νόµο, ο Έφορος δύναται να αναστείλει την καταβολή του πιστωτικού υπολοίπου 
µέχει να συµµορφωθεί το πρόσωπο αυτό µε την εν λόγω υποχρέωση του. 
 
(6) Αφαίρεση δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω και καταβολή πιστωτικού υπολοίπου 
Φ.Π.Α. δε γίνεται παρά µόνο µε απαίτηση που υποβάλλεται µε τέτοιο τρόπο και σε 
τέτοιο χρόνο όπως µπορεί να καθορίζονται από ή µε βάση Κανονισµούς· και, στην 
περίπτωση προσώπου που δεν έχει πραγµατοποιήσει φορολογητέες συναλλαγές κατά 
την εν λόγω περίοδο ή σε προηγούµενη περίοδο, η καταβολή του πιστωτικού 
υπολοίπου Φ.Π.Α. γίνεται τηρουµένων τέτοιων όρων (αν υπάρχουν) που ο Έφορος 
θεωρεί σκόπιµο να επιβάλει, περιλαµβανοµένων όρων για επιστοφή σε καθορισµένες 
περιστάσεις. 
 

22(β)(i) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 
 
 

22(β)(ii) του 95(Ι) του 
2004. 

22(β)(iii) του 95(Ι) 
του 2004. 

22(β)(iv) του 95(Ι) 
του 2004. 

22(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(7) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν ότι, σε σχέση µε ορισµένες συναλλαγές, αποκτήσεις και εισαγωγές που 
µπορεί να καθορίζουν οι Κανονισµοί, ο Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε σε αυτές θα 
εξαιρείται από οποιαδήποτε έκπτωση δυνάµει του παρόντος άρθρου· και οποιαδήποτε 
τέτοια διάταξη µπορεί να διατυπωθεί µε αναφορά στην περιγραφή των αγαθών που 
παραδίδονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται, των αγαθών που αποκτώνται ή των 
αγαθών που εισάγονται, στο πρόσωπο από το οποίο παραδίδονται ή παρέχονται, 
αποκτώνται ή εισάγονται, στους σκοπούς για τους οποίους παραδίδονται ή 
παρέχονται, αποκτώνται ή εισάγονται, ή σε οποιεσδήποτε περιστάσεις και τέτοιοι 
Κανονισµοί µπορεί να προβλέπουν για συνεπακόλουθη απαλλαγή από το φόρο 
εκροών. 
 

23 του 95(Ι) του 
2004. 

Φ.Π.Α. επί αγαθών 
που υπόκεινται σε 

ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ή 

καινούργιων 
µεταφορικών µέσων. 

20Α. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος νόµου, ο Φ.Π.Α. 
επί οποιωνδήποτε αγαθών που επιβαρύνονται µε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή 
καινούργιων µεταφορικών µέσων που επιβαρύνονται µε φόρο κατανάλωσης, 
επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν ειδικός φόρος κατανάλωσης ή φόρος 
κατανάλωσης αντίστοιχα: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση απόκτησης, η πιο πάνω διάταξη εφαρµόζεται εφόσον η 
απόκτηση των αγαθών πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 

Φόρος εισροών 
επιτρεπόµενος 

δυνάµει του άρθρου 
20. 

24(α) του 95(Ι) του 
2004. 

21.—(1) Το ποσό του φόρου εισροών το οποίο δικαιούται υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο να εκπέσει κατά το τέλος οποιασδήποτε περιόδου είναι τόσο ποσό του 
φόρου εισροών του για την περίοδο (δηλαδή του φόρου εισροών επί συναλλαγών, 
αποκτήσεων και εισαγωγών που πραγµατοποιήθηκαν από το πρόσωπο αυτό κατά την 
περίοδο) όσο είναι επιτρεπόµενο από ή µε βάση Κανονισµούς ως αποδιδόµενο σε 
συναλλαγές που εµπίπτουν στο εδάφιο (2) πιο κάτω. 
 
(2) Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες συναλλαγές 
που πραγµατοποιούνται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν από υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης του: 
 
(α) Φορολογητέες συναλλαγές· 
 

24(β) του 95(Ι) του (β) συναλλαγές εκτός των κρατών µελών που θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές αν 
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2004. 
6 του 141(Ι) του 

2007. 
 

24(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

Έβδοµο 
Παράρτηµα. 

πραγµατοποιούνταν στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 
 
(γ) συναλλαγές που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 και υποπαραγράφους (α) µέχρι (ε) 
της παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδοµου Παραρτήµατος εφόσον ο λήπτης είναι 
εγκατεστηµένος εκτός των κρατών µελών ή οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άµεσα µε 
αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός των κρατών µελών. 
 

5 του 88(Ι) του 2005. (2Α) Παραδόσεις οι οποίες θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται από το λήπτη 
σύµφωνα µε το άρθρο 11Α, λαµβάνονται υπόψη ως παραδόσεις που 
πραγµατοποιούνται από αυτόν για σκοπούς υπολογισµού οποιουδήποτε ποσού Φ.Π.Α. 
που δικαιούται δυνάµει του εδαφίου (1), µόνο κατά το χρόνο που θεωρούνται ότι 
πραγµατοποιούνται οι εν λόγω παραδόσεις δυνάµει κανονισµών που εκδίδονται µε 
βάση το άρθρο 9. 
 

 (3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την εξασφάλιση δίκαιης και λογικής απόδοσης φόρου εισροών σε 
συναλλαγές που εµπίπτουν στο εδάφιο (2) πιο πάνω, και τέτοιοι Κανονισµοί µπορεί 
να προβλέπουν— 
 
(α) Καθορισµό µιας αναλογίας µε αναφορά στην οποία ο φόρος εισροών για 
οποιαδήποτε καθορισµένη φορολογική περίοδο αποδίδεται προσωρινά σε εκείνες τις 
συναλλαγές· 
 
(β) αναπροσαρµογή του φόρου που αποδόθηκε προσωρινά για οποιεσδήποτε 
καθορισµένες φορολογικές περιόδους ή µέρη τους, σύµφωνα µε αναλογία που 
καθορίζεται µε παρόµοιο τρόπο για οποιαδήποτε µακρύτερη περίοδο αποτελούµενη 
από εκείνες τις περιόδους ή µέρη τους· 
 
(γ) την καταβολή πληρωµών σε σχέση µε φόρο εισροών, από τον Έφορο σε 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο (ή σε πρόσωπο που ήταν υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο) ή από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο (ή πρόσωπο που ήταν υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο) στον Έφορο, σε περιπτώσεις που τα γεγονότα αποδεικνύουν 
ανακριβή τον υπολογισµό µε βάση τον οποίο έγινε η απόδοση· και 
 
(δ) αποκλεισµό του φόρου εισροών επί συναλλαγής την οποία, δυνάµει οποιασδήποτε 
διάταξης του παρόντος Νόµου, πρόσωπο πραγµατοποιεί προς τον εαυτό του από το να 
είναι επιτρεπόµενος επειδή αποδίδεται σε εκείνη τη συναλλαγή. 
 
(4) Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (3) πιο πάνω µπορεί να προβλέπουν διαφορετικά 
για διαφορετικές περιστάσεις και, ιδιαίτερα (αλλά χωρίς επηρεασµό της γενικότητας 
εκείνου του εδαφίου) για διαφορετικές περιγραφές αγαθών ή υπηρεσιών· και µπορεί 
να περιέχουν παρεµπίπτουσες και συµπληρωµατικές διατάξεις που κρίνει το 
Υπουργικό Συµβούλιο αναγκαίες ή σκόπιµες. 
 

Αγαθά που εισάγονται 
για ιδιωτικούς 

σκοπούς. 
25 του 95(Ι) του 

2004. 

22.—(1) Όταν αγαθά εισάγονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο από τόπο εκτός 
των κρατών µελών και— 
 
(α) Κατά το χρόνο της εισαγωγής ανήκουν πλήρως ή µερικώς σε άλλο πρόσωπο· και 
 
(β) οι σκοποί για τους οποίους πρόκειται να χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν 
ιδιωτικούς σκοπούς είτε του ιδίου είτε του άλλου, 
 
ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος από το υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο επί της εισαγωγής των αγαθών δε θεωρείται ως φόρος εισροών που 
αφαιρείται ή εκπίπτει δυνάµει του άρθρου 20· αλλά το πρόσωπο αυτό δύναται να 
υποβάλει χωριστή απαίτηση στον Έφορο για να του τον επιστρέψει. 
 
(2) Ο Έφορος εγκρίνει την απαίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αν ικανοποιηθεί 
ότι η απόρριψή της θα είχε ως αποτέλεσµα διπλή επιβολή του Φ.Π.Α. και όταν την 
εγκρίνει, θα την εγκρίνει µόνο κατά την έκταση που είναι αναγκαία για να αποφευχθεί 
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η διπλή επιβολή. 
 
(3) Κατά την εξέταση απαίτησης δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο Έφορος λαµβάνει 
υπόψη τις περιστάσεις της εισαγωγής και, κατά την έκταση που τα θεωρεί σχετικά, τα 
γεγονότα που λαµβάνουν χώρα ή που επέρχονται σε σχέση µε τα αγαθά σε 
οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρόνο. 
 
(4) Οποιοδήποτε ποσό της απαίτησης εγκρίνεται από τον Έφορο, καταβάλεται στο 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 
(5) Η αναφορά πιο πάνω σε ιδιωτικούς σκοπούς ενός προσώπου αφορά σκοπούς που 
δεν είναι εκείνοι της επιχείρησης που ασκείται από εκείνο το πρόσωπο. 
 

Προκαταβολή του 
Φ.Π.Α. 

23.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, αν κρίνει σκόπιµο, να εκδίδει διάταγµα 
δυνάµει του παρόντος άρθρου για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας. 
 
(2) ∆ιάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να προβλέπει ότι ορισµένες 
κατηγορίες υποκείµενων στο φόρο προσώπων που καθορίζονται στο διάταγµα έχουν 
καθήκον— 
 
(α) Να καταβάλλουν, έναντι οποιουδήποτε ποσού Φ.Π.Α. που µπορεί να καταστούν 
υπόχρεες να καταβάλουν σε σχέση µε καθορισµένη φορολογική περίοδο, ποσά που 
καθορίζονται σύµφωνα µε το διάταγµα, και  
 
(β) να τα ακαταβάλλουν σε χρόνους που καθορίζονται στο διάταγµα. 
 
(3) Όταν εκδοθεί διάταγµα δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο Έφορος δύναται να 
εκδίδει γνωστοποιήσεις που περιέχουν οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές, 
παρεµπίπτουσες ή συνεπακόλουθες διατάξεις που κρίνει ότι είναι αναγκαίες ή 
σκόπιµες. 
 
(4) ∆ιάταγµα ή γνωστοποίηση δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να προβλέπει 
διαφορετικά για διαφορετικές περιστάσεις. 
 

Τιµολόγια που 
εκδίδονται από 

λήπτες αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

24. Όταν— 
 
(α) Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο (“ο λήπτης”) εκδίδει έγγραφο προς τον εαυτό του 
που υπέχει θέση τιµολογίου σε σχέση µε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών προς αυτό από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο (“ο προµηθευτής”)· 
και 
 
(β) στο εν λόγω έγγραφο δηλώνεται λιγότερος Φ.Π.Α. από εκείνο που είναι 
επιβλητέος στη συναλλαγή. 
 
ο Έφορος δύναται, µε γνωστοποίηση που επιδίδεται στο λήπτη και στον προµηθευτή, 
να ορίσει ότι το ποσό του Φ.Π.Α. που δηλώθηκε λιγότερο στο έγγραφο θεωρείται για 
όλους τους σκοπούς ως Φ.Π.Α. οφειλόµενος από το λήπτη και όχι από τον 
προµηθευτή. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

 
Μηδενικός 

συντελεστής. 
 
 
 
 
 
 
 

25.—(1) Όταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες 
και η συναλλαγή υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή τότε, ανεξάρτητα από το αν θα 
ήταν επιβλητέος Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το παρόν 
εδάφιο ή όχι— 
 
(α) ∆εν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής· αλλά 
 
(β) από όλες τις άλλες απόψεις θεωρείται ως φορολογητέα συναλλαγή· 
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Έκτο Παράρτηµα. 

 
και αναλόγως ο συντελεστής µε τον οποίο θεωρείται ότι επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της 
συναλλαγής είναι µηδέν. 
 
(2) Παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο µηδενισµό συντελεστή 
δυνάµει του παρόντος εδαφίου αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες ή η συναλλαγή 
περιγράφονται στο Έκτο Παράρτηµα. 
 

 
 

26(α) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Όταν αγαθά που περιγράφονται στο Έκτο Παράρτηµα, ή αγαθά που αποτελούν 
µέρος περιγραφόµενης στο Έκτο Παράρτηµα συναλλλαγής, αποκτώνται στη 
∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος ή εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών µελών, 
δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της απόκτησης ή εισαγωγής τους, εκτός αν προβλέπτεται 
διαφορετικά στο εν λόγω Παράρτηµα. 
 
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Έκτο Παράρτηµα προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε 
περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό. 
 
(5) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την υπαγωγή στο µηδενικό συντελεστή ή την επιστροφή όλου ή µέρους 
του Φ.Π.Α. του επιβλητέου επί παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ορισµένα 
σώµατα ή πρόσωπα, τηρουµένων τέτοιων όρων (περιλαµβανοµένων όρων που 
απαγορεύουν ή περιορίζουν τη διάθεση ή την εµπορία των αγαθών) που µπορεί να 
επιβάλλονται µε βάση τους Κανονισµούς, αν κρίνει και στην έκταση που κρίνει το 
Υπουργικό Συµβούλιο ότι η υπαγωγή στο µηδενικό συντελεστή ή η επιστροφή είναι 
αναγκαία ή σκόπιµη, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε διεθνή συµφωνία. 
 
(6) Παράδοση αγαθών υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή δυνάµει του παρόντος 
εδαφίου αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο που παραδίδει τα αγαθά— 
 

26(β) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 

26(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Τα έχει εξαγάγει σε τόπο εκτός των κρατών µελών· ή 
 
(β) τα έχει φορτώσει για χρήση ως εφόδια για θαλάσσια διαδροµή ή αεροπορική 
πτήση µε τελικό προορισµό τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας ή ως εµπορεύµατα προς 
πώληση λιανικώς σε πρόσωπα που µεταφέρονται στην εν λόγω διαδροµή ή πτήση σε 
πλοίο ή αεροπλάνο µε τόπο προορισµού εκτός των κρατών µελών, 
 
και νοουµένου ότι ικανοποιούνται οποιουδήποτε άλλοι όροι που δυνατό να 
καθορίζονται σε Κανονισµους ή να επιβάλλονται από τον Έφορο. 
 
(7) Το εδάφιο 6(β) πιο πάνω δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση αγαθών που 
φορτώνονται για χρήση ως εφόδια σε θαλάσσια διαδροµή ή αεροπορική πτήση που 
πραγµατοποιείται από το πρόσωπο προς το οποίο παραδίδονται τα αγαθά και η εν 
λόγω διαδροµή ή πτήση πραγµατοποιείται γαι ιδιωτικούς σκοπούς. 
 
(8) Κανονισµοί µπορούν να προβλέπουν την επιβολή µηδενικού συντελεστή σε 
παραδόσεις ορισµένων αγαθών που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς, σε 
περιπτώσεις όπου— 
 

26(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Ο Έφορος ικανοποιείται ότι τα αγαθά έχουν εξαχθεί ή πρόκειται να εξαχθούν σε 
τόπο εκτός της των κρατών µελών ή ότι η εν λόγω παράδοση συνεπάγεται – 
 

 (i) τη µεταφορά των αγαθών από τη ∆ηµοκρατία· και 
 
(ii) την απόκτηση των αγαθών σε άλλο κράτος µέλος από πρόσωπο που είναι υπόχρεο 
για την καταβολή του Φ.Π.Α. επί της απόκτησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες µε το 
άρθρο 12Α διατάξεις του νόµου εκείνου του κράτους µέλους·και 
 

 (β) ικανοποιούνται τέτοιοι όροι, αν υπάρχουν, που µπορεί να καθορίζονται στους 
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Κανονισµούς ή να επιβάλλονται από τον Έφορο. 
 

26(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(8Α) Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν την επιβολή µηδενικού συντελεστή σε 
παραδόσεις αγαθών ή ορισµένων αγαθών όπως δύναται να καθορίζονται στους 
Κανονισµούς σε περιπτώσεις όπου – 
 
(α) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η εν λόγω παράδοση συνεπάγεται – 
 
(i) τη µετακίνηση των αγαθών από καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. που 
εµπίπτει στην έννοια του άρθρου 13ΣΤ(2) και 
 
(ii) την τοποθέτηση τους σε καθεστώς αποθήκευσης σε άλλο κράτος µέλος, ή σε 
τέτοιο κράτος µέλος ή κράτη µέλη όπως δύναται να καθορίζεται, όταν εκείνο το 
καθεστώς έχει δηµιουργηθεί δυνάµει αντίστοιχων µε τα άρθρα 13Α και 13Β 
διατάξεων του νόµου εκείνου του κράτους µέλους·και. 
 

(β) ικανοποιούνται τέτοιοι άλλοι όροι, αν υπάρχουν όπως δύναται να καθορίζονται 
στους Κανονισµούς ή να επιβάλλονται από τον Έφορο. 
 

 (9) Κανονισµοί µπορούν να προβλέπουν την επιβολή µηδενικού συντελεστή σε 
παροχή υπηρεσιών η οποία πραγµατοποιείται όταν αγαθά εκµισθώνονται και ο 
Έφορος ικανοποιείται ότι τα αγαθά έχουν µεταφερθεί ή πρόκειται να µεταφερθούν 
από τη ∆ηµοκρατία κατά την περίοδο της µίσθωσης, και νοουµένου ότι τέτοιοι άλλοι 
όροι ικανοποιούνται, αν υπάρχουν, που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς ή 
να επιβάλλονται από τον Έφορο. 
 

26(στ)(i) του 95(Ι) 
του 2004. 

 
 
 
 

26(στ)(ii) του 95(Ι) 
του 2004. 

 
 

26(στ)(iii) του 95(Ι) 
του 2004. 

(10) Όταν η παράδοση οποιωνδήποτε αγαθών που υπόκειται σε µηδενικό συντελεστή 
δυνάµει του εδαφίου (6) πιο πάνω ή µε βάση Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει 
του εδαφίου (8), (8Α) ή (9) πιο πάνω και— 
 
(α) Τα αγαθά βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία 
υπήρχε ισχυρισµός ότι είχαν εξαχθεί ή φορτωθεί ή επρόκειτο να εξαχθούν ή να 
φορτωθούν ή µε άλλο τρόπο είχαν µεταφερθεί ή επρόκειτο να µεταφερθούν από τη 
∆ηµοκρατία· ή 
 
(β) οποιοσδήποτε όρος που καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισµούς που εκδίδονται 
δυνάµει των εδαφίων (6), (8), (8A) ή (9) πιο πάνω ή που επιβάλλεται από τον Έφορο 
δεν ικανοποιείται, 
 
και η παρουσία των αγαθών στη ∆ηµοκρατία ύστερα από την εν λόγω ηµεροµηνία ή η 
µη εκπλήρωση του όρου δεν είχε εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 
από τον Έφορο, τα αγαθά υπόκεινται σε δήµευση δυνάµει του περί Τελωνείων και 
Φόρων Καταναλώσεως Νόµου και ο Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέος επί της 
παράδοσης αν δεν υπήρχε ο µηδενικός συντελεστής, καθίσταται αµέσως καταβλητέος 
από το πρόσωπο προς το οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή από οποιοδήποτε πρόσωπο 
στην κατοχή του οποίου ανευρίσκονται στη ∆ηµοκρατία· αλλά ο Έφορος δύναται, αν 
το θεωρεί σκόπιµο, να µην απαιτήσει την καταβολή ολόκληρου ή µέρους του ποσού 
του Φ.Π.Α. 
 

Εξαιρούµενες 
συναλλαγές και 

αποκτήσεις. 
Έβδοµο Παράρτηµα. 

27 του 95(Ι) του 
2004. 

28 του 95(Ι) του 
2004. 

26.—(1) Παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών είναι εξαιρούµενη συναλλαγή αν 
περιγράφεται στο Έβδοµο Παράρτηµα , η απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος 
είναι εξαιρούµενη απόκτηση αν τα αγαθά αποκτήθηκαν σύµφωνα µε εξαιρούµενη 
συναλλαγή και η εισαγωγή αγαθών είναι εξαιρούµενη εισαγωγή αν η παράδοση των 
αγαθών αυτών στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας σε όλες τις περιπτώσεις είναι 
εξαιρούµενη. 
 
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Έβδοµο Παράρτηµα προσθέτοντας ή 
διαγράφοντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή συναλλαγής ή τροποποιώντας 
οποιαδήποτε περιγραφή συναλλαγής που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό, και το 
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Παράρτηµα µπορεί να τροποποιηθεί ώστε να περιγράφει παράδοση αγαθών µε 
αναφορά στη χρήση τους σε άλλα θέµατα που δε σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά 
των ιδίων των αγαθών. 
 

Επισφαλή χρέη. 27.—(1) Το εδάφιο (2) πιο κάτω εφαρµόζεται όταν— 
 
(α) Πρόσωπο έχει παραδώσει αγαθά ή έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει αποδώσει 
καταβάλει Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής, 
 
(β) το όλον ή οποιοδήποτε µέρος της αντιπαροχής για τη συναλλαγή έχει διαγραφεί 
στα λογισµικά του βιβλία ως επισφαλές χρέος. 
 
(γ) έχει λάβει τα αναγκαία υπό τις περιστάσεις για την είσπραξη της µέτρα, και 
 
(δ) έχει παρέλθει περίοδος δώδεκα µηνών (που αρχίζει την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής). 
 
(2) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων του παρόντος άρθρου και Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει του, το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δικαιούται, αφού 
υποβάλει απαίτηση στον Έφορο, σε επιστροφή του ποσού του Φ.Π.Α. που είναι 
επιβλητέος µε αναφορά στο οφειλόµενο ποσό. 
 
(3) Στο εδάφιο (2) πιο πάνω “οφειλόµενο ποσό” σηµαίνει— 
 
(α) Αν κατά το χρόνο της απαίτησης το πρόσωπο δεν έλαβε πληρωµή ως µέρος της 
αντιπαροχής που διαγράφηκε στα λογιστικά του βιβλία ως επισφαλές χρέος, ποσό ίσο 
προς το ποσό της αντιπαροχής που διαφράφηκε· 
 
(β) αν κατά το χρόνο της απαίτησης έχει λάβει πληρωµή ή πληρωµές ως µέρος της 
αντιπαροχής που διαγράφηκε, ποσό κατά το οποίο το ποσό της αντιπαροχής που 
διαγράφηκε υπερβαίνει την πληρωµή (ή το άθροισµα των πληρωµών). 
 

 
5 του 38(Ι) του 2008. 

(4) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται επιστροφή δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω 
εκτός αν η αξία της συναλλαγής είναι ίση προς, ή λιγότερη από, την κανονική της 
αξία. 
 
(5) Όταν— 
 
(α) Πρόσωπο δικαιούται δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω να του επιστραφεί ποσό 
Φ.Π.Α., και 
 
(β) εκείνος ο Φ.Π.Α. έχει σε οποιοδήποτε χρόνο περιληφθεί στο φόρο εισροών άλλου 
προσώπου, 
 
εκείνο το άλλο πρόσωπο θεωρείται, από το χρόνο που επιβάλλεται η απαίτηση για 
επιστροφή φόρου, ότι δεν εδικαιούτο οποιαδήποτε έκπτωση φόρου εισροών σε σχέση 
µε Φ.Π.Α. που πρέπει να επιστραφεί σύµφωνα µε εκείνη την απαίτηση. 
 
(6) Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν— 
 
(α) Να απαιτούν να υποβάλλεται απαίτηση σε τέτοιο χρόνο και µε τέτοιο τύπο και 
τρόπο που µπορεί να καθορίζεται στους εν λόγω Κανονισµούς· 
 
(β) να απαιτούν αποδεικνύεται και να προσδιορίζεται ποσοτικά η απαίτηση µε 
αναφορά σε αρχεία και άλλα έγγραφα που δυνατό να καθορίζονται µε τους εν λόγω 
Κανονισµούς· 
 
(γ) να απαιτούν να διατηρεί ο αιτητής, για τόση περίοδο και µε τέτοιο τύπο και τρόπο 
που µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς, τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα 
καθώς και αρχείο πληροφοριών που σχετίζονται µε την απαίτηση και µε 
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µεταγενέστερες πληρωµές ως µέρος της αντιπαροχής· 
 
(δ) να απαιτούν την επανακαταβολή των χρηµάτων που επιτράπηκε να επιστραφούν 
δυνάµει του παρόντος άρθρου όταν δεν υπάρχει συµµόρφωση µε οποιαδήποτε 
διάταξη των Κανονισµών· 
 
(ε) να απαιτούν τη επανακαταβολή του όλου ή, ανάλογα µε την περίπτωση, ανάλογου 
µέρους των χρηµάτων που επιτράπηκε να επιστραφούν δυνάµει του παρόντος άρθρου 
όταν ο αιτητής λαµβάνει εκ των υστέρων πληρωµή (ή περαιτέρω πληρωµή) ως µέρος 
της αντιπαροχής που διαγράφηκε στα λογιστικά βιβλία ως επισφαλές χρέος· 
 
(στ) να περιλαµβάνουν συµπληρωµατικές, περεµπίπτουσες, παρεπόµενες ή 
µεταβατικές διατάξεις που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει ότι είναι αναγκαίες ή 
σκόπιµες για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου· 
 
(ζ) να προβλέπουν διαφορετικά για διαφορετικές καταστάσεις. 
 
(7) Οι διατάξεις που µπορούν να περιληφθούν σε Κανονισµούς δυνάµει του εδαφίου 
(6)(στ) πιο πάνω µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες για εξακρίβωση— 
 
(α) Κατά ποσό, πότε και σε ποιά έκταση εκλαµβάνεται ότι αντιπαροχή έχει διαγραφεί 
στα λογιστικά του βιβλία ως επισφαλές χρέος· 
 
(β) κατά πόσο εκλαµβάνεται πληρωµή ότι έχει ληφθέι ως µέρος της αντιπαροχής για 
συγκεκριµένη συναλλαγή· 
 
(γ) κατά πόσο, και σε ποια έκταση, εκλαµβάνεται πληρωµή ότι έχει ληφθεί ως µέρος 
αντιπαροχής που έχει διαγραφεί στα λογιστικά βιβλία ως επισφαλές χρέος. 
 
(8) Οι διατάξεις που µπορούν να περιληφθούν σε Κανονισµούς δυνάµει του εδαφίου 
(6)(στ) πιο πάνω µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες που διέπουν συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, όπως εκείνες που αφορούν µερικές πληρωµές ή αµοιβαιές οφειλές· και 
ιδιαίτερα τέτοιοι κανόνες µπορούν να τροποποιούν τον τρόπο µε τον οποίο τα 
ακόλουθα ποσά υπολογίζονται— 
 
(α) Το οφειλόµενο ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, και 
 
(β) το ποσό οποιασδήποτε επανακαταβολής όταν έχει επιτραπεί επιστροφή χρηµάτων 
δυνάµει του παρόντος εδαφίου. 
 
(9) Για να προσδιορίζεται ο χρόνος που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα µια συναλλαγή 
για τους σκοπούς ερµηνείας του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 9. 
 

29 του 95(Ι) του 
2004. 

Απαλλαγή από 
Φ.Π.Α. επί της 

απόκτησης. 

27Α.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν για απαλλαγή από Φ.Π.Α. της απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών από 
άλλο κράτος µέλος αν, ή στην έκταση που, η απαλλαγή από Φ.Π.Α. θα παρεχωρείτο 
βάσει Κανονισµών δυνάµει του άρθρου 28 αν η απόκτηση ήταν εισαγωγή από τόπο 
εκτός των κρατών µελών. 
 
(2) Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέπουν για την 
απαλλαγή να υπόκειται σε τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει ότι 
είναι αναγκαίο ή σκόπιµο. Αυτοί δύναται να – 
 
(α) περιλαµβάνουν όρους που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη διάθεση ή την εµπορία 
των εν λόγω αγαθών· 
 
(β) αναφέρονται στους όρους στους οποίους, δυνάµει οποιωνδήποτε σε ισχύ 
κανονισµών µε βάση το άρθρο 28 κατά το χρόνο της απόκτησης, θα παρεχωρείτο 
απαλλαγή σύµφωνα µε εκείνους τους κανονισµούς στην περίπτωση εισαγωγής αυτών 
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των αγαθών. 
 
(3) Όταν απαλλαγή από Φ.Π.Α. που παραχωρείται σύµφωνα µε κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου υπόκειντο σε όρο ο οποίος έχει παραβιαστεί 
ή δεν έχει τηρηθεί, τότε ο Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος κατά το χρόνο της 
παράβασης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά το τελευταίο χρονικό σηµείο που 
παραχωρείται για την συµµόρφωση. 
 

Απαλλαγή από 
Φ.Π.Α. επί της 

εισαγωγής αγαθών. 
30(α) του 95(Ι) του 

2004. 

28.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την παραχώρηση απαλλαγής από το όλον ή µέρος του Φ.Π.Α. του 
επιβλητέου επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών, 
τηρουµένων οποιωνδήποτε όρων (περιλαµβανοµένων όρων που απαγορεύουν ή 
περιορίζουν τη διάθεση ή την εµπορία των αγαθών) που µπορεί να επιβάλλονται µε 
βάση τους Κανονισµούς, αν και στην έκταση που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει ότι 
είναι αναγκαίο ή σκόπιµο, λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε διεθνή συµφωνία ή 
συµφωνίες. 
 
(2) Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία— 
 

30(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Υπάρχει πρόθεση αγαθά που έχουν εισαχθεί από τόπο εκτός των κρατών µελών 
από οποιοδήποτε πρόσωπο (“τον αρχικό εισαγωγέα”) µε απαλλαγή από το Φ.Π.Α. 
δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω, να µεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο (“τον 
εκδοχέα”), και 
 
(β) ύστερα από αίτηση του εκδοχέα, ο Έφορος αποφασίζει ότι για την περίπτωση 
αυτή θα τύχει εφαρµογής το παρόν άρθρο, 
 
εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ως εάν, κατά την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των 
αγαθών (και στη θέση της µεταβίβασης), τα αγαθά εξήχθησαν από τον αρχικό 
εισαγωγέα και εισήχθησαν από τον εκδοχέα και, ανάλογα, όπου είναι πρέπον, 
οτιδήποτε προβλέπεται δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω ισχύει σε σχέση µε το 
Φ.Π.Α. τον επιβλητέο επί της εισαγωγής των αγαθών από τον εκδοχέα. 
 

 
 

30(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

30(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

 
30(ε) του 95(Ι) του 

2004. 

(3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή µέρους του Φ.Π.Α. του 
επιβλητέου επί της εισαγωγής οποιωνδήποτε αγαθών από τόπο εκτός των κρατών 
µελών για τα οποία ικανοποιείται ο Έφορος ότι είχαν προηγουµένως εξαχθεί από τη 
∆ηµοκρατία ή είχαν µεταφερθεί από οποιοδήποτε κράτος µέλος. 
 
(4) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή µέρους του Φ.Π.Α. του 
επιβλητέου επί της εισαγωγής οποιωνδήποτε αγαθών από τόπο εκτός των κρατών 
µελών αν ο Έφορος ικανοποιείται ότι τα αγαθά έχουν επανεξαχθεί ή πρόκειται να 
επανεξαχθούν ή µε άλλο τρόπο θα µεταφερθούν από τη ∆ηµοκρατία και το θεωρεί 
σκόπιµο να ενεργήσει τοιουτοτρόπως σε όλες τις περιπτώσεις και λαµβάνοντας 
υπόψη- 
 

 (i) τον Φ.Π.Α. επιβλητέο επί της παράδοσης όµοιων αγαθών στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας· 
 
(ii) τον οποιονδήποτε Φ.Π.Α. ο οποίος µπορεί να έχει καταστεί επιβλητέος σε άλλο 
κράτος µέλος αναφορικά µε τα αγαθά. 
 

Εισαγωγή αγαθών 
από υποκείµενα στο 

φόρο πρόσωπα. 
31(α) του 95(Ι) του 

2004. 
 
 
 

29. Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την παράδοση ή µεταφορά αγαθών που εισάγονται από τόπο εκτός των 
κρατών µελών από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση 
οποιασδήποτε επιχείρησης ασκείται από αυτό, τηρουµένων τέτοιων όρων και 
περιορισµών που µπορεί να επιβάλει ο Έφορος για την προστασία των δηµόσιων 
εσόδων, χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α. του επιβλητέου επί της εισαγωγής, και την 
απόδοση λογαριασµού για εκείνο το Φ.Π.Α. µαζί µε το Φ.Π.Α. τον επιβλητέο επί της 



 

95(I)/2000 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 46 of 160 

 

 
31(β) του 95(Ι) του 

2004. 

παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών από αυτό το πρόσωπο ή επί της 
απόκτησης αγαθών από αυτό το πρόσωπο από άλλα κράτη µέλη. 
 

Επιστοφή του Φ.Π.Α. 
σε εκείνους που 

ασκούν επιχείρηση 
στο εξωτερικό. 

32(α) του 95(Ι) του 
2004. 

 

30.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν σχέδιο για επιστροφή, σε πρόσωπα στα οποία το παρόν άρθρο 
εφαρµόζεται, του Φ.Π.Α. επί συναλλαγών προς αυτά στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας 
ή επί της εισαγωγής αγαθών από αυτά στη ∆ηµοκρατία ο οποίος θα ήταν φόρος 
εισροών αν ήταν υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα από τόπο εκτός των κρατών µελών. 
 
(2) Το παρόν άρθρο— 
 

32(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Εφαρµόζεται σε πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση σε άλλο κράτος µέλος, και 
 
(β) εφαρµόζεται επίσης σε πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση σε άλλες χώρες υπό τον 
όρο της αµοιβαιότητας, 
 
αλλά δεν εφαρµόζεται σε πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση στη ∆ηµοκρατία. 
 

6(α)(β) του 13(Ι) του 
2010. 

(3) Η επιστροφή που αναφέρεται στο εδάφιο (1) γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις µόνο, 
και τηρουµένων τέτοιων όρων, όπως καθορίζει το σχέδιο (που είναι όροι που 
καθορίζονται σε Κανονισµούς ή επιβάλλονται από τον Έφορο είτε γενικά είτε σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις). 
 

33 του 95(Ι) του 
2004. 

Επιστροφές σε σχέση 
µε καινούρια 

µεταφορικά µέσα που 
παραδίδονται σε άλλα 

κράτη µέλη. 

30Α.-(1) Τηρουµένου του εδαφίου (2), όταν πρόσωπο που δεν είναι υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο πραγµατοποιεί παράδοση αγαθών που αφορά καινούρια µεταφορικά 
µέσα καθώς συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών προς άλλο κράτος µέλος, ο 
Έφορος ύστερα από σχετική απαίτηση που υποβάλλεται σε σχέση µε τα εν λόγω 
αγαθά, επιστρέφει στο πρόσωπο αυτό, ανάλογα µε την περίπτωση – 
 
(α) το ποσό οποιουδήποτε Φ.Π.Α. επί της παράδοσης αυτού του µεταφορικού µέσου 
προς αυτό το πρόσωπο· ή 
 
(β) το ποσό οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε από το πρόσωπο αυτό επί της 
απόκτησης αυτού του καινούριου µεταφορικού µέσου από άλλο κράτος µέλος ή επί 
της εισαγωγής του από τόπο εκτός των κρατών µελών. 
 
(2) Το ποσό του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν 
υπερβαίνει το ποσό που θα ήταν καταβλητέο επί της παράδοσης που περιλαµβάνει τη 
µεταφορά αν ήταν φορολογητέα συναλλαγή από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και 
δεν ήταν υποκείµενη στο µηδενικό συντελεστή. 
 
(3) Ο Έφορος δεν εξετάζει απαίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. δυνάµει του παρόντος 
άρθρου εκτός αν η απαίτηση – 
 
(α) υποβάλλεται σε τέτοιο χρόνο και σε τέτοιο τύπο και µε τέτοιο τρόπο, 
 
(β) περιέχει τέτοιες πληροφορίες, και 
 
(γ) συνοδεύεται από τέτοια έγγραφα, είτε ως αποδεικτικά στοιχεία είτε αλλιώς, 
 

 όπως δύναται να προβλέπεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
∆ηµόσιες Αρχές. 31.—(1) Τηρουµένων των εδαφίων (2) και (3) πιο κάτω οι κρατικές αρχές, οι αρχές 

τοπικής διοίκησης και οι άλλοι οργανισµοί δηµόσιου δικαίου δε θεωρούνται 
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα για τις πράξεις ή συναλλαγές που ενεργούν κατά την 
άσκηση δηµόσιας εξουσίας, έστω και αν εισπράττουν τέλη, συνεισφορές ή άλλες 
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επιβαρύνσεις σε σχέση µε αυτές τις πράξεις ή συναλλαγές. 
 
(2) Ο Έφορος δύναται να θεωρήσει οποιαδήποτε κρατική αρχή, αρχή τοπικής 
διοίκησης ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου ως υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο αν οι 
συναλλαγές τέτοιας αρχής ή οργανισµού µπορούν να δηµιουργήσουν κίνδυνο 
στρέβλωσηςτων όρων του ανταγωνισµού. 
 

 
 
 

Ένατο Παράρτηµα. 

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε 
άλλου νόµου, οι κρατικές αρχές, οι αρχές τοπικής διοίκησης και οι άλλοι οργανισµοί 
δηµόσιου δικαίου θεωρούνται υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα σε σχέση µε τις 
συναλλαγές που περιγράφονται στο Ένατο Παράρτηµα, εκτός αν είναι αµελητέες. 
 
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Ένατο Παράρτηµα προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας από αυτό οποιαδήποτε περιγραφή ή τροποποιώντας οποιαδήποτε 
περιγραφή που εκάστοτε προσδιορίζεται σε αυτό. 
 

Συγκροτήµατα 
εταιρειών. 

32.—(1) Όταν δυνάµει των επόµενων διατάξεων του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε 
νοµικά πρόσωπα θεωρούνται ως µέλη συγκροτήµατος, οποιαδήποτε επιχείρηση που 
ασκείται από µέλος του συγκροτήµατος θεωρείται ότι ασκείται από το 
αντιπροσωπεύον µέλος, και— 
 
(α) Οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από ένα µέλος του 
συγκροτήµατος σε άλλο µέλος του συγκροτήµατος αγνοείται· και 
 
(β) οποιαδήποτε συναλλαγή που είναι συναλλαγή στην οποία η παράγραφος (α) πιο 
πάνω δεν εφαρµόζεται και είναι παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από ή προς 
µέλος του συγκροτήµατος θεωρείται ως συναλλαγή από ή προς το αντιπροσωπεύον 
µέλος· και 
 

34(α) του 95(Ι) του 
2004. 

(γ) οποιοσδήποτε Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή που είναι καταβλητέος από µέλος τους 
συγκροτήµατος επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος ή επί της 
εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών θεωρείται ότι καταβλήθηκε ή 
ότι είναι καταβλητέος από το αντιπροσωπεύον µέλος και τα αγαθά θεωρούνται – 
 
(i) στην περίπτωση αγαθών που αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος, για σκοπούς του 
άρθρου 49(6)· και 
 
(ii) στην περίπτωση αγαθών που εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών µελών, για 
εκείνους τους σκοπούς και τους σκοπούς του άρθρου 29, 
 
ότι αποκτήθηκαν ή, ανάλογα µε την περίπτωση, εισήχθηκαν από το αντιπροσωπεύον 
µέλος. 
 
και όλα τα µέλη του συγκροτήµατος είναι από κοινού και κεχωρισµένως υπεύθυνα για 
την καταβολή οποιουδήποτε Φ.Π.Α. οφειλόµενου από το αντιπροσωπεύον µέλος. 
 
(2) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) πιο πάνω δεν εφαρµόζεται σε σχέση µε 
οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από ένα µέλος σε άλλο εκτός αν 
τόσο το πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη συναλλαγή όσο και το πρόσωπο προς το 
οποίο πραγµατοποιείται η συναλλαγή συνεχίζουν να είναι µέλη του συγκροτήµατος— 
 
(α) Στην περίπτωση παράδοσης αγαθών τα οποία πρόκειται να µεταφερθούν σε 
εκτέλεση της παράδοσης, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της 
µεταφοράς· 
 
(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παράδοσης αγαθών, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο ύστερα από εκείνο κατά το οποίο τα αγαθά είχαν καταστεί διαθέσιµα, σε 
εκτέλεση της παράδοσης, στο πρόσωπο προς το οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση· 
ή 
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(γ) στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο ύστερα από 
την εκτέλεση των υπηρεσιών. 
 

 
 
 
 

34(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Οποιοιδήποτε κανονισµοί εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 8(5) ή (6) δύναται να 
προβλέπουν ότι οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία, αν όλα τα µέλη του 
συγκροτήµατος ήταν ένα πρόσωπο, θα θεωρούνταν δυνάµει εκείνου του άρθρου ότι 
παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν προς και από εκείνο το πρόσωπο, θεωρούνται ότι 
παραδίδονται ή παρέχονται προς και από το αντιπροσωπεύον µέλος και αυτοί 
δύνανται να προβλέπουν για αυτό το σκοπό ότι αντιπροσωπεύον µέλος θεωρείται ως 
πρόσωπο τέτοιας περιγραφής όπως δύναται να καθορίζεται δυνάµει των κανονισµών. 
 

3 του 16(Ι) του 2012. (4)(α) ∆ύο ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα δύνανται να θεωρούνται µέλη 
συγκροτήµατος αν συνδέονται στενά από χρηµατοδοτικούς, οικονοµικούς και 
οργανωτικούς δεσµούς και καθένα από αυτά έχει συσταθεί στη ∆ηµοκρατία. 
 

 (β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου – 
 

 (i) «χρηµατοδοτικοί δεσµοί» υφίστανται όταν - 
 

 (ια) ένα από τα νοµικά πρόσωπα ελέγχει καθένα από τα άλλα·  
 
(ιβ) ένα πρόσωπο, είτε νοµικό είτε φυσικό, ελέγχει όλα αυτά· 
 
(ιγ) δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ως συνεταιρισµός 
ελέγχουν όλα αυτά. 
 

 (ii) «οικονοµικοί δεσµοί» υφίστανται όταν η κύρια οικονοµική δραστηριότητα των 
µελών του συγκροτήµατος είναι οµοειδής ή οι οικονοµικές δραστηριότητες των 
µελών του συγκροτήµατος είναι συµπληρωµατικές ή αλληλοεξαρτώµενες ή ένα µέλος 
της οµάδας πραγµατοποιεί οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες στο σύνολό τους ή 
σε σηµαντικό βαθµό είναι προς όφελος των υπολοίπων µελών· και 
 

 (iii) «οργανωτικοί δεσµοί» υφίστανται όταν υπάρχει κοινή διοικητική διάρθρωση του 
συγκροτήµατος, έστω και µερικώς. 
 

 (5) Όταν υποβάλλεται αίτηση στον Έφορο σε σχέση µε δύο ή περισσότερα νοµικά 
πρόσωπα ικανά να θεωρηθούν ως µέλη συγκροτήµατος, τότε, θεωρούνται ως τέτοια 
από την έναρξη µιας καθορισµένης φορολογικής περιόδου, και ένα από αυτά είναι το 
αντιπροσωπεύον µέλος, εκτός αν ο Έφορος απορρίψει την αίτηση για σκοπούς 
προστασίας των δηµόσιων εσόδων. 
 
(6) Όταν οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα θεωρούνται ως µέλη συγκροτήµατος και 
υποβάλλεται σχετική αίτηση στον Έφορο, τότε, από την έναρξη µιας καθορισµένης 
φορολογικής περιόδου— 
 
(α) Ένα ακόµη νοµικό πρόσωπο υποψήφιο να θεωρηθεί ως τέτοιο περιλαµβάνεται 
ανάµεσα στα πρόσωπα που θεωρούνται ως µέλη του συγκροτήµατος· ή 
 
(β) ένα νοµικό πρόσωπο παύει να περιλαµβάνεται ανάµεσα στα πρόσωπα που 
θεωρούνται ως µέλη του συγκροτήµατος· ή 
 
(γ) το αντιπροσωπεύον µέλος αντικαθίσταται από άλλο µέλος του συγκροτήµατος· ή 
 
(δ) τα νοµικά πρόσωπα δε θεωρούνται πλέον ως µέλη συγκροτήµατος, εκτός αν ο 
Έφορος απορρίψει την αίτηση δυνάµει του εδαφίου (7) πιο κάτω. 
 
(7) Αν ο Έφορος το κρίνει απαραίτητο για την προστασία των δηµόσιων εσόδων, 
δύναται— 
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(α) Να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται για το σκοπό που αναφέρεται 
στην παράγραφο (α) ή (γ) του εδαφίου (6) πιο πάνω· ή 
 
(β) να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση υποβάλλεται για το σκοπό που αναφέρεται στην 
παράγραφο (β) ή (δ) του εν λόγω εδαφίου σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν εµπίπτει 
στο εδάφιο (8) πιο κάτω. 
 
(8) Όταν νοµικό πρόσωπο θεωρείται ως µέλος συγκροτήµατος ελέγχεται από άλλο 
πρόσωπο και ο Έφορος κρίνει ότι έπαυσε να ελέγχεται τοιουτοτρόπως, µε 
γνωστοποίηση που επιδίδεται σε εκείνο το πρόσωπο τερµατίζει τη συµπερίληψη του 
στο συγκρότηµα από την ηµεροµηνία που καθορίζει στη γνωστοποίηση. 
 
(9) Αίτηση δυνάµει του παρόντος άρθρου σε σχέση µε οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα 
υποβάλλεται από ένα από εκείνα τα πρόσωπα ή από το πρόσωπο που τα ελέγχει και 
υποβάλλεται σε χρόνο όχι λιγότερο από 90 µέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος της έγκρισής της, ή σε τέτοιο µεταγενέστερο χρόνο που µπορεί να επιτρέψει ο 
Έφορος. 
 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

144(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000. 

 

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοµικό πρόσωπο λογίζεται ότι ελέγχει 
άλλο νοµικό πρόσωπο αν έχει νοµική εξουσία να ελέγχει τις δραστηριότητες εκείνου 
του προσώπου ή αν είναι µητρική εταιρεία εκείνου του προσώπου κατά την έννοια 
του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόµου· και φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα 
λογίζονται ότι ελέγχουν νοµικό πρόσωπο αν το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα σε 
περίπτωση που ήταν εταιρεία θα ήταν η µητρική εταιρεία του νοµικού προσώπου 
κατά την έννοια του εν λόγω Νόµου. 
 

Επιχείρηση που 
ασκείται µε τµήµατα. 

35(α) του 95(Ι) του 
2004. 

33.—(1) Η εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου νοµικού προσώπου που ασκεί 
επιχείρηση µε χωριστά τµήµατα µπορεί, αν το επιθυµεί το νοµικό πρόσωπο και το 
κρίνει κατάλληλο ο Έφορος, να είναι στο όνοµα εκείνων των τµηµάτων. 
 

35(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Η αναφορά στο παρόν άρθρο σε επιχείρηση περιλαµβάνει αναφορές σε 
οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια ή για προώθηση των οποίων 
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο αποκτά αγαθά από άλλο κράτος µέλος. 
 

Συνεταιρισµοί. 
36(α) του 95(Ι) του 

2004. 

34.— (1) Η εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου προσώπων – 
 
(α) που ασκούν επιχείρηση ως συνεταιρισµός· ή 
 
(β) που ασκούν οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες ως συνεταιρισµός στα πλαίσια ή 
για προώθηση των οποίων αποκτούν αγαθά από άλλο κράτος µέλος, 
 
µπορεί να γίνει στην επωνυµία του οίκου και δεν λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε 
αλλαγή στο συνεταιρισµό όταν καθορίζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, 
κατά πόσο αγαθά παραδίδονται ή υπηρεσίες παρέχονται προς ή από τα εν λόγω 
πρόσωπα ή αποκτώνται από τα εν λόγω πρόσωπα από άλλο κράτος µέλος. 
 

Κεφ. 116. 
77 του 1977. 

 
 
 
 
 
 
 

36(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 38 του περί Οµορρύθµων και 
Ετερορρύθµων Εταιρειών και Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου (δικαιώµατα προσώπων 
που συναλλάσσονται µε οίκο εναντίον προσώπων που εµφανίζονται ως µέλη του 
οίκου), µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία ειδοποιείται ο Έφορος για αλλαγή στο 
συνεταιρισµό πρόσωπο που έπαυσε να είναι µέλος του συνεταιρισµού θεωρείται ότι 
συνεχίζει να είναι συνέταιρος για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και, ιδιαίτερα, 
για τους σκοπούς οποιασδήποτε ευθύνης για την καταβολή Φ.Π.Α. επί παράδοσης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από το συνεταιρισµό ή επί της απόκτησης αγαθών από 
το συνεταιρισµό από άλλο κράτος µέλος. 
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(3) Όταν πρόσωπο παύει να είναι µέλος συνεταιρισµού κατά τη διάρκεια 
καθορισµένης φορολογικής περιόδου (ή θεωρείται ότι ενεργεί έτσι δυνάµει του 
εδαφίου (2) πιο πάνω) οποιαδήποτε γνωστοποίηση, είτε βεβαίωση φόρου είτε άλλη, η 
οποία επιδίδεται στο συνεταιρισµό και σχετίζεται µε εκείνη την περίοδο, ή µε 
οποιοδήποτε θέµα που προκύπτει από εκείνη την περίοδο ή µε οποιαδήποτε 
προηγούµενη περίοδο κατά τη διάρκεια του όλου ή µέρους της οποίας ήταν µέλος του 
συνεταιρισµού θεωρείται ότι επιδίδεται και σε αυτό. 
 
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 19 του περί Οµορρύθµων και 
Ετερορρύθµων Εταιρειών και Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου (ειδοποίηση σε 
συνέταιρο που εκτελεί εργασίες του συνεταιρισµού συνιστά ειδοποίηση στον οίκο) 
οποιαδήποτε γνωστοποίηση, είτε βεβαίωση φόρου είτε άλλη, η οποία απευθύνεται σε 
συνεταιρισµό µε την επωνυµία µε  την οποία είναι εγγεγραµµένος δυνάµει του 
εδαφίου (1) πιο πάνω και επιδίδεται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο θεωρείται για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι επιδίδεται στο συνεταιρισµό και, αναλόγως, 
όταν εφαρµόζεται το εδάφιο (3) πιο πάνω, ότι επιδίδεται επίσης στον πρώην 
συνέταιρο. 
 

 
 
 
 
 
 
 

36(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(5) Τα εδάφια (1) και (3) πιο πάνω δεν επηρεάζουν την έκταση κατά την οποία, 
δυνάµει του άρθρου 9 του περί Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών και 
Εµπορικών Επωνυµιών Νόµου, συνέταιρος έχει ευθύνη καταβολής του Φ.Π.Α. του 
οφειλόµενου από τον οίκο· αλλά όταν πρόσωπο είναι συνέταιρος σε οίκο κατά τη 
διάρκεια µόνο µέρους της καθορισµένης φορολογικής περιόδου, η ευθύνη του για την 
καταβολή Φ.Π.Α. επί της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τον οίκο 
κατά τη διάρκεια εκείνης της φορολογικής περιόδου ή επί της απόκτησης κατά τη 
διάρκεια εκείνης της περιόδου οποιωνδήποτε αγαθών από τον οίκο από άλλο κράτος 
µέλος είναι σε τέτοια αναλογία της ευθύνης του οίκου, όσο αυτή µπορεί να είναι 
δίκαιη. 
 

Επιχείρηση που 
ασκείται από ενώσεις 

προσώπων χωρίς 
νοµική 

προσωπικότητα, 
προσωπικούς 

αντιπροσώπους κ.λ.π. 

35.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν από ποια πρόσωπα διενεργείται οτιδήποτε απαιτείται από ή µε βάση τον 
παρόντα Νόµο να διενεργηθεί από πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση όταν η επιχείρηση 
ασκείται από συνεταιρισµό ή από λέσχη ή από άλλη ένωση προσώπων χωρίς νοµική 
προσωπικότητα και οι υποθέσεις της οποίας διευθύνονται από τα µέλη ή από επιτροπή 
ή επιτροπές των µελών της. 
 

 
 
 
 

37(α) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Η εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου οποιασδήποτε τέτοιας λέσχης ή άλλης 
ένωσης προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα µπορεί να είναι στο όνοµα της 
λέσχης ή της ένωσης προσώπων· και όταν καθορίζεται κατά πόσο αγαθά 
παραδίδονται ή υπηρεσίες παρέχονται προς ή από τέτοια λέσχη ή ένωση προσώπων ή 
κατά πόσο αγαθά αποκτώνται από τέτοια λέσχη ή ένωση προσώπων από άλλο κράτος 
µέλος, δε λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή στα µέλη της. 
 
(3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν ότι πρόσωπα που ασκούν την επιχείρηση υποκειµένου στο φόρο 
προσώπου που έχει αποβιώσει ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή του οποίου η ιδιοκτησία 
τέθηκε υπό µεσεγγύηση ή που έχει κηρυχθεί ανίκανο να διαχειρίζεται την περιουσία 
του θεωρούνται για περιορισµένο χρόνο ως υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, και ότι 
εξασφαλίζεται η συνέχεια στην εφαρµογή του παρόντος Νόµου σε περιπτώσεις που 
πρόσωπα θεωρούνται ως τέτοια. 
 
(4) Σε σχέση µε εταιρεία που είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, η αναφορά του 
εδαφίου (3) πιο πάνω σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που έχει κηρυχθεί σε 
πτώχευση ή του οποίου η περιουσία τέθηκε υπό µεσεγγύηση ή που έχει κηρυχθεί 
ανίκανο, ερµηνεύεται ως αναφορά σε εταιρεία για την οποία διορίστηκε παραλήπτης 
ή διαχειριστής ή η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση. 
 

37(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(5) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε επιχείρηση περιλαµβάνει αναφορές σε 
οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια ή για προώθηση των οποίων 
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οποιαδήποτε λέσχη ή οποιαδήποτε ένωση προσώπων ή άλλο πρόσωπο χωρίς νοµική 
προσωπικότητα αποκτά αγαθά από άλλο κράτος µέλος. 
 

Αντιπρόσωποι κ.λ.π. 
38 του 95(Ι) του 

2004. 

36.—(1) Όταν- 
 
(α) αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος από πρόσωπο που δεν είναι υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο και υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ενεργεί σε σχέση µε την 
απόκτηση, και ακολούθως παραδίδει τα αγαθά ως αντιπρόσωπος του προσώπου από 
το οποίο αποκτήθηκαν· ή 
 
(β) αγαθά εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών µελών από υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο που τα παραδίδει ως αντιπρόσωπος προσώπου που δεν είναι υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο, 
 
τότε, αν το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ενεργεί σε σχέση µε την παράδοση στο 
δικό του όνοµα, τα αγαθά θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι 
αποκτώνται και παραδίδονται ή, ανάλογα µε την περίπτωση, εισάγονται και 
παραδίδονται από το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ως αντιπρσωπευόµενο. 
 
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) πιο πάνω πρόσωπο που δε διαµένει στη 
∆ηµοκρατία και του οποίου η έδρα ή η κύρια έδρα της επιχείρησης είναι εκτός της 
∆ηµοκρατίας µπορεί να θεωρείται ότι δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο αν ως 
αποτέλεσµα του εδαφίου (1) πιο πάνω δεν απαιτείται να εγγραφεί στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 
(3) Όταν, στην περίπτωση οποιασδήποτε παράδοσης αγαθών για την οποία δεν 
εφαρµόζεται το εδάφιο (1) πιο πάνω, αγαθά παραδίδονται µέσω αντιπροσώπου που 
ενεργεί στο δικό του όνοµα, η παράδοση θεωρείται τόσο ως παράδοση προς τον 
αντιπρόσωπο όσο και ως παράδοση από τον αντιπρόσωπο. 
 
(4) Όταν υπηρεσίες παρέχονται µέσω αντιπροσώπου που ενεργεί στο δικό του όνοµα 
η παροχή θεωρείται τόσο ως παροχή προς τον αντιπρόσωπο όσο και ως παροχή από 
τον αντιπρόσωπο. 
 

Αντιπρόσωποι Φ.Π.Α. 
 

39(α) του 95(Ι) του 
2004. 

37.—(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο— 
 
(α) Είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή, 
χωρίς να είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, είναι πρόσωπο που πραγµατοποιεί 
φορολογητέες συναλλαγές ή που αποκτά αγαθά στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από 
ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη· 
 
(β) δεν έχει οποιαδήποτε επιχειρηµατική εγκατάσταση ή άλλη µόνιµη εγκατάσταση 
στη ∆ηµοκρατία· 
 

39(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(βα) είναι εγκατεστηµένο σε χώρα ή έδαφος σε σχέση µε το οποίο ο Έφορος κρίνει 
ότι οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1Α) ικανοποιούνται· και 
 
(γ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, δεν έχει το συνηθισµένο τόπο διαµονής του 
στη ∆ηµοκρατία. 
 
τότε ο Έφορος µπορεί να δώσει εντολή σε εκείνο το πρόσωπο να διορίσει άλλο 
πρόσωπο (που στον παρόντα Νόµο αναφέρεται ως “αντιπρόσωπος Φ.Π.Α.”) να 
ενεργεί εκ µέρους του σε σχέση µε το Φ.Π.Α. 
 

39(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

7 του 141(Ι) του 
2007. 

(1Α) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 1(βα) είναι – 
 
(α) η χώρα ή το έδαφος δεν είναι κράτος µέλος ούτε µέρος κράτους µέλους· και 
 
(β) δεν υπάρχει διάταξη για αµοιβαία συνδροµή µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και της 
χώρας ή του εδάφους παρόµοια σε αντικείµενο στην βοήθεια που προνοείται µεταξύ 
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της ∆ηµοκρατίας και κάθε ενός κράτους µέλους από τις διατάξεις αµοιβαίας 
συνδροµής. 
 

39(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(1Β) Στο εδάφιο (1Α) «διατάξεις αµοιβαίας συνδροµής» σηµαίνει – 
 
(α) τις σχετικές διατάξεις του περί Αµοιβαίας Συνδροµής για Είσπραξη Απαιτήσεων 
σχετικών µε ∆ασµούς και Φόρους Νόµου του 2004, και 
 
(β) οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 
7ης Οκτωβρίου 2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του φόρου 
προστιθέµενης αξίας και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92. 

 
 
 

39(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Με τη συµφωνία του Εφόρου, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο δεν έχει 
απαιτηθεί να διορίσει αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω µπορεί 
να διορίσει τέτοιο αντιπρόσωπο αν είναι πρόσωπο σε σχέση µε το οποίο οι όροι που 
καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) εκείνου του εδαφίου ικανοποιούνται. 
 

39(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(2Α) Στον παρόντα Νόµο «αντιπρόσωπος Φ.Π.Α.» σηµαίνει πρόσωπο που διορίζεται 
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή (2). 
 

 (3) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο διορίζεται δυνάµει του παρόντος άρθρου 
αντιπρόσωπος Φ.Π.Α. άλλου (“του αντιπροσωπευοµένου”), τότε, τηρουµένων των 
εδαφίων (4) µέχρι (6) πιο κάτω, ο αντιπρόσωπος Φ.Π.Α.— 
 
(α) ∆ικαιούται να ενεργεί εκ µέρους τους αντιπροσωπευοµένου για οποιοδήποτε από 
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οποιουδήποτε άλλου νόµου µεταγενέστερου που 
σχετίζεται µε το Φ.Π.Α. ή οποιασδήποτε δευτερογενούς νοµοθεσίας θεσπίζεται 
δυνάµει του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε µεταγενέστερου νόµου· 
 
(β) τηρουµένων τέτοιων Κανονισµών που το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να 
εκδίδει, διασφαλίζει (ενεργώντας εκ µέρους του αντιπροσωπευοµένου όταν πρέπει) τη 
συµµόρφωση του αντιπροσωπευοµένου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και 
ευθυνών που έχει ο αντιπροσωπευόµενος δυνάµει του παρόντος Νόµου, οποιουδήποτε 
άλλου τέτοιου νόµου και οποιασδήποτε δευτερογενούς νοµοθεσίας· και 
 
(γ) είναι προσωπικά υπεύθυνος σε σχέση µε— 
 
(i) οποιαδήποτε παράλειψη να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση ή εκπλήρωση τέτοιων 
υποχρεώσεων ή ευθυνών από τον αντιπροσωπευόµενο· και 
 
(ii) οτιδήποτε που πραγµατοποιείται για σκοπούς που συνδέονται µε ενέργειες εκ 
µέρους του αντιπροσωπευοµένου, ωσάν οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που 
επιβάλλονται στον αντιπροσωπευόµενο να επιβάλλονταν από κοινού και 
κεχωρισµένως στον αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. και στον αντιπροσωπευόµενο. 
 
(4) Αντιπρόσωπος Φ.Π.Α. δεν έχει ευθύνη δυνάµει του εδαφίου (3) πιο πάνω να 
εγγραφεί ο ίδιος δυνάµει του παρόντος Νόµου, αλλά Κανονισµοί που εκδίδονται από 
το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται— 
 
(α) Να απαιτούν την εγγραφή των ονοµάτων των αντιπροσώπων Φ.Π.Α. έναντι των 
ονοµάτων των αντιπροσωπευοµένων σε οποιοδήποτε µητρώο που τηρείται για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου· και 
 
(β) να καθιστούν καθήκον του αντιπροσώπου Φ.Π.Α., για τους σκοπούς εγγραφής, να 
ειδοποιεί τον Έφορο, µέσα σε τέτοια περίοδο που µπορεί να καθορίζεται, ο διορισµός 
του άρχισε να ισχύει ή έπαυσε να ισχύει. 
 
(5) Αντιπρόσωπος Φ.Π.Α. δεν είναι ένοχος οποιουδήποτε αδικήµατος δυνάµει του 
εδαφίου (3) πιο πάνω εκτός εάν και στην έκταση στην οποία— 
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(α) Έχει συναινέσει ή συγκατανεύσει στη διάπραξη του αδικήµατος από τον 
αντιπροσωπευόµενο· 
 
(β) η διάπραξη του αδικήµατος από τον αντιπροσωπευόµενο αποδίδεται σε 
οποιαδήποτε αµέλεια του αντιπροσώπου Φ.Π.Α.· ή 
 
(γ) το αδίκηµα συνίσταται σε παράβαση από τον αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. υποχρέωσης η 
οποία, δυνάµει του εδαφίου (3), επιβάλλεται τόσο στον αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. όσο και 
στον αντιπροσωπευόµενο. 
 
(6) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν τον τρόπο και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες πρόσωπο διορίζεται, ή 
θεωρείται ότι έχει παύσει να είναι, αντιπρόσωπος Φ.Π.Α. άλλου προσώπου· και 
Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος εδαφίου µπορούν να περιλαµβάνουν διατάξεις που 
το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει σκόπιµες για τους σκοπούς του εδαφίου (4) πιο πάνω 
σε σχέση µε την καταχώρηση ή διαγραφή οποιωνδήποτε στοιχείων σε οποιοδήποτε 
µητρώο. 
 
(7) Όταν πρόσωπο παραλείπει να διορίσει αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. σύµφωνα µε 
οποιαδήποτε εντολή δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω, ο Έφορος δύναται να 
απαιτήσει από αυτό να παράσχει εγγύηση, ή περαιτέρω εγγύηση, την οποία κρίνει 
κατάλληλη για την καταβολή οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που είναι ή που µπορεί να 
καταστεί καταβλητέος από αυτό. 
 
(8) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου πρόσωπο δε θεωρείται ότι έχει λάβει 
εντολή να διορίσει αντιπρόσωπο Φ.Π.Α., ή ότι έχει απαιτηθεί από αυτό να παράσχει 
εγγύηση δυνάµει του εδαφίου (7) πιο πάνω, εκτός αν ο Έφορος— 
 
(α) Έχει επιδώσει γνωστοποίηση της εντολής ή απαίτησης στο πρόσωπο αυτό· ή 
 
(β) έχει λάβει όλα τα άλλα µέτρα που κρίνει εύλογα για να φέρει σε γνώση του την 
εντολή ή απαίτηση. 
 

Μεταβίβαση δρώσας 
οικονοµικής µονάδας. 

38.—(1) Όταν επιχείρηση που ασκείται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 
µεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο ως δρώσα οικονοµική µονάδα, τότε— 
 
(α) Για το σκοπό καθορισµού κατά πόσο ο εκδοχεύς είναι υπόχρεος να εγγραφεί 
δυνάµει του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι έχει ασκήσει την επιχείρηση τόσο πριν 
όσο και µετά τη µεταβίβαση και συναλλαγές από το µεταβιβάζοντα τυγχάνουν 
ανάλογου χειρισµού· και 
 

 
∆έκατο Παράρτηµα. 

(β) οποιαδήποτε αρχεία που σχετίζονται µε την επιχείρηση τα οποία δυνάµει της 
παραγράφου 5 του ∆έκατου Παραρτήµατος, απαιτείται να διατηρούνται για 
οποιαδήποτε περίοδο µετά τη µεταβίβαση, διατηρούνται από τον εκδοχέα αντι από το 
µεταβιβάζοντα, εκτός αν ο Έφορος, ύστερα από αίτηση του µεταβιβάζοντος, δώσει 
διαφορετικές εντολές. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό του εδαφίου (1) πιο πάνω, Κανονισµοί που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν τη συνέχεια στην εφαρµογή του 
παρόντος Νόµου σε περιπτώσεις που επιχείρηση που ασκείται από υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο µεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο ως δρώσα οικονοµική µονάδα και ο 
εκδοχέας εγγράφεται στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάµει του παρόντος Νόµου σε 
αντικατάσταση του µεταβιβάζοντος. 
 
(3) Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω δύνανται, ιδιαίτερα, να 
προβλέπουν— 
 
(α) Ότι οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα δυνάµει του παρόντος Νόµου 
(εξαιρουµένου του άρθρου 45) του µεταβιβάζοντος καθίστανται, σε τέτοια έκταση 
που µπορεί να καθορίζουν οι Κανονισµοί, υποχρεώσεις και καθήκοντα και εκδοχέα· 
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και 
 
(β) ότι οποιοδήποτε δικαίωµα καθενός από αυτούς σε επιστροφή έκπτωση σε σχέση 
µε Φ.Π.Α. ικανοποιείται µε επιστροφή του φόρου ή µε παραχώρηση της έκπτωσης 
στον άλλο· 
 
αλλά ουδεµία τέτοια διάταξη που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή (β) του παρόντος 
εδαφίου ισχύει σε σχέση µε οποιοδήποτε µεταβιβάζονται και εκδοχέα εκτός αν έχει 
υποβληθεί αίτηση από αυτούς δυνάµει των Κανονισµών. 
 

Ακίνητη ιδιοκτησία 
Όγδοο Παράρτηµα. 

39.—(1) Αναφορικά µε συναλλαγές που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία ισχύουν οι 
διατάξεις του Όγδοου Παραρτήµατος. 
 
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Όγδοο Παράρτηµα. 
 

Σχέδια περιθωρίου 
κέρδους. 

40.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν σε σχέση µε οποιαδήποτε περιγραφή παραδόσεων για τις οποίες 
εφαρµόζεται το παρόν άρθρο που µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς, ότι 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δικαιούται να επιλέξει, όταν πραγµατοποιεί 
παραδόσεις εκείνης της περιγραφής, να επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί του περιθωρίου 
κέρδους επί των παραδόσεων, αντί επί της αξίας τους. 
 
(2) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις ακόλουθες παραδόσεις, δηλαδή— 
 
(α) Παραδόσεις έργων τέχνης, αρχαιοτήτων ή αντικειµένων συλλογών· 
 
(β) παραδόσεις µηχανοκίνητων οχηµάτων· 
 
(γ) παραδόσεις µεταχειρισµένων αγαθών· και 
 
(δ) οποιαδήποτε παράδοση αγαθών µέσω προσώπου που ενεργεί ως αντιπρόσωπος 
αλλά στο δικό του όνοµα, σε σχέση µε την παράδοση. 
 
(3) Επιλογή για τους σκοπούς των Κανονισµών δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί 
να ασκηθεί, και µπορεί να αποσυρθεί, µε τρόπο που µπορεί να απαιτείται από τους 
Κανονισµούς. 
 
(4) Τηρουµένου του εδαφίου (7) πιο κάτω, το περιθώριο κέρδους επί παράδοσης στην 
οποία εφαρµόζεται το παρόν άρθρο λογίζεται, για τους σκοπούς των Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου, ότι είναι ίσο προς το ποσό (αν υπάρχει) 
κατά το οποίο η τιµή στην οποία παραδίδει τα εν λόγω αγαθά το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την παράδοση υπερβαίνει την τιµή στην οποία τα απέκτησε. 
 
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η τιµή στην οποία πρόσωπο έχει 
αποκτήσει οποιαδήποτε αγαθά και η τιµή στην οποία τα παραδίδει, υπολογίζονται η 
καθεµιά σύµφωνα µε διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του 
παρόντος άρθρου· και τέτοιοι Κανονισµοί µπορούν, ιδιαίτερα, να προβλέπουν την 
έκταση κατά την οποία οποιοσδήποτε Φ.Π.Α που επιβάλλεται επί παράδοσης ή 
εισαγωγής οποιωνδήποτε αγαθών θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην τιµή στην οποία 
εκείνα τα αγαθά έχουν αποκτηθεί ή παραδίδονται. 
 
(6) Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν να προβλέπουν ότι η 
αντιπαροχή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε σχέση µε παράδοση 
αγαθών από πρόσωπο που ενεργεί ως αντιπρόσωπος, αλλά στο δικό του όνοµα, 
αναφορικά µε την παράδοση των αγαθών, θεωρείται για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 
τέτοιων κανονισµών ως ποσό που λαµβάνεται υπόψη όταν υπολογίζεται το περιθώριο 
κέρδους επί της παράδοσης των αγαθών αντί να υπαχθεί χωριστά στο Φ.Π.Α. η αξία 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
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(7) Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν να προβλέπουν ότι το 
συνολικό περιθώριο κέρδους επί όλων των αγαθών συγκεκριµένης περιγραφής που 
παραδίδονται από ένα πρόσωπο σε οποιαδήποτε καθορισµένη φορολογική περίοδο 
υπολογίζεται— 
 
(α) Αθροίζοντας όλες τις τιµές στις οποίες το πρόσωπο αυτό απέκτησε τα αγαθά της 
εν λόγω περιγραφής σε εκείνη την περίοδο µαζί µε οποιοδήποτε ποσό που 
µεταφέρθηκε στην ίδια την περίοδο σύµφωνα µε την παράγραφο (δ) πιο κάτω· 
 
(β) αθροίζοντας όλες τις τιµές στις οποίες παραδίδει αγαθά εκείνης της περιγραφής σε 
εκείνη την περίοδο· 
 
(γ) θεωρώντας ότι το συνολικό περιθώριο κέρδους επί αγαθών που παραδόθηκαν σε 
εκείνη την περίοδο είναι ίσο προς το ποσό (αν υπάρχει) κατά το οποίο το άθροισµα 
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (β) πιο πάνω υπερβαίνει το άθροισµα 
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) πιο πάνω· και 
 
(δ) θεωρώντας ότι οποιοδήποτε ποσό κατά το οποίο, για εκείνη την περίοδο, το 
άθροισµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) πιο πάνω υπερβαίνει το 
άθροισµα που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο (β) πιο πάνω ως ποσό που 
µεταφέρεται στην επόµενη καθορισµένη φορολογική περίοδο για να περιληφθεί, για 
την περίοδο στην οποία µεταφέρεται, σε οποιοδήποτε άθροισµα που υπολογίζεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο (α) πιο πάνω. 
 
(8) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν— 
 
(α) Να προβλέπουν διαφορετικά για διαφορετικές περιπτωσεις· και 
 
(β) να προβλέπουν ότι ο Έφορος µπορεί να δίνει γενικές ή ειδικές εντολές σε σχέση 
µε οποιοδήποτε θέµα στο οποίο αφορούν οι Κανονισµοί. 
 

Οργανωτές 
τουριστικών 
περιηγήσεων. 

41.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν διαφορετικό τρόπο απόδοσης του φόρου σε σχέση µε οργανωτές 
τουριστικών περιηγήσεων ή σε σχέση µε συναλλαγές που µπορεί να καθορίζονται από 
ή µε βάση τους Κανονισµούς. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) πιο πάνω, Κανονισµοί που 
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν να προβλέπουν— 
 
(α) ότι δύο ή περισσότερες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από οργανωτή 
τουριστικών περιηγήσεων θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσιών· 
 
(β) ότι η αξία της ενιαίας παροχής εξακριβώνεται, µε τρόπο που καθορίζεται από ή µε 
βάση τους Κανονισµούς, µε αναφορά στη διαφορά µεταξύ των ποσών που 
πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα προς και των ποσών που πληρώθηκαν ή είναι 
πληρωτέα από τον οργανωτή τουριστικών περιηγήσεων· 
 
(γ) ότι οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο εξαιρείται από την εφαρµογή του άρθρου 32· 
 
(δ) το χρόνο που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η παροχή. 
 
(3) Στο παρόν άρθρο “οργανωτής τουριστικών περιηγήσεων” περιλαµβάνει 
πρακτορείο ταξιδίων που ενεργεί ως αντιπροσωπευόµενος και οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο που παρέχει προς όφελος επιβατών υπηρεσίες του είδους που συνήθως 
παρέχονται από οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων και πρακτορεία ταξιδίων. 
 

Ειδικό καθεστώς 
αγροτών. 

3(α) του 27(Ι) του 
2003. 

Πρώτο Παράρτηµα. 

42. (1)(α) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου, πρόσωπα 
που ασκούν επιχείρηση η οποία αφορά µία ή περισσότερες οριζόµενες 
δραστηριότητες και δεν είναι υπόχρεα να εγγραφούν µε βάση την υποπαράγραφο (1) 
της παραγράφου (1) του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος, δε θεωρούνται 
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40(α) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 
 
 
 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 
40(β) του 95(Ι) του 

2004. 

υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα για τις πράξεις ή συναλλαγές που ενεργούν στα 
πλαίσια τέτοιων δραστηριοτήτων αλλά µπορούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών και δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή ποσού Φ.Π.Α., ίσο 
προς το φόρο εισροών τους, ωσάν να ήταν υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα στη 
∆ηµοκρατία: 
 
Νοείται ότι, πρόσωπο που ασκεί οριζόµενη δραστηριότητα και δεν είναι υπόχρεο να 
εγγραφεί σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (1) της παραγράφου (1) του Μέρος Ι του 
Πρώτου Παραρτήµατος, µπορεί να καταστεί υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, αν 
ζητήσει γραπτώς από τον Έφορο να εγγραφεί εθελοντικά στο Μητρώο Φ.Π.Α. σε 
σχέση µε τέτοια δραστηριότητα. 
 

40(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 
 
 
 

(β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου, πρόσωπα που 
ασκούν επιχείρηση η οποία αφορά µία ή περισσότερες οριζόµενες δραστηριότητες και 
είναι υπόχρεα µε βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου (1) του 
Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος, θεωρούνται υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα 
για τις πράξεις ή συναλλαγές που ενεργούν στα πλαίσια τέτοιων δραστηριοτήτων, 
όταν πληρούνται οι διατάξεις του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος, αλλά 
µπορούν, αν το επιλέξουν, να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή ποσού Φ.Π.Α., ίσο 
προς το φόρο εισροών τους και να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών, αντί να 
εγγραφούν στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 

40(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Πρόσωπα που ασκούν οριζόµενη δραστηριότητα και παραδίδουν προϊόντα 
παραγωγής τους από δικό τους κατάστηµα, καθώς και αυτοί που πραγµατοποιούν 
εξαγωγές σε τόπο εκτός των κρατών µελών ή παραδόσεις προϊόντων παραγωγής τους 
προς άλλο κράτος µέλος, θεωρούνται ότι ασκούν δύο οικονοµικές δραστηριότητες και 
ότι πραγµατοποιούν παράδοση προϊόντων από την οριζόµενη δραστηριότητα στην 
εµπορική δραστηριότητα. 
 
(3) Στο παρόν άρθρο “οριζόµενες δραστηριότητες” σηµαίνει δραστηριότητες 
ασκούµενες από αγρότη που µπορεί να ορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδονται από 
το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

3(β) του 27(Ι) του 
2003. 

 

(4) Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών µε βάση το εδάφιο 
(1) εγγράφονται στο Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος Αγροτών του Φ.Π.Α. το οποίο 
τηρείται από τον Έφορο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου: 
 
Νοείται ότι, πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Μητρώο του Ειδικού Καθεστώτος 
Αγροτών του Φ.Π.Α. δύναται να εγγράφονται και στο Μητρώο Φ.Π.Α. και αντίθετα. 
 
(5)(α) Η επιστροφή Φ.Π.Α. ενεργείται από τον Έφορο µε καταβολή στο πρόσωπο που 
ασκεί οριζόµενη δραστηριότητα ποσού, το οποίο προκύπτει µε την εφαρµογή κατ’ 
αποκοπή συντελεστή 5% στην αξία των παραδόσεων των αγροτικών προϊόντων και 
παροχής των αγροτικών υπηρεσιών από το πρόσωπο που ασκεί οριζόµενη 
δραστηριότητα, οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση µίας ή περισσοτέρων 
οριζόµενων δραστηριοτήτων. Ο Έφορος κοινοποιεί στην Επιτροπή το συντελεστή ή 
συντελεστές πριν τεθούν σε εφαρµογή: 
 
Νοείται ότι, ως αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων ή της παροχής των 
αγροτικών υπηρεσιών, λαµβάνεται αυτή που προκύπτει από τα τιµολόγια, που εκδίδει 
το πρόσωπο που ασκεί οριζόµενη δραστηριότητα. 
 
(β) Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από διαµεσολαβητές που είναι 
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, για λογαριασµό προσώπων που ακούν οριζόµενες 
δραστηριότητες, η παραπάνω αξία λαµβάνεται χωρίς φόρο και προµήθεια. 
 
(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (5) δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση παράδοσης 
αγροτικών προϊόντων ή παροχής αγροτικών υπηρεσιών σε άλλα πρόσωπα που έχουν 
ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή σε µη υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα. 
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(7)(α) Οι διατάξεις των άρθρων 6, 19, 20, 21 και 43 δεν εφαρµόζονται για τα 
πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 
 
(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), τυγχάνουν εφαρµογής οι 
διατάξεις των άρθρων 46 και 47. 
 

40(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(8) ∆εν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών πρόσωπα που  ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα που αφορά µία ή περισσότερες οριζόµενες δραστηριότητες και τα 
οποία — 
 
(α) Ασκούν τις οριζόµενες δραστηριότητες µε τη µορφή οποιουδήποτε νοµικού 
προσώπου· 
 
(β) πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που µπορεί 
να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων· 
 

40(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

(γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονοµική δραστηριότητα για τις οποίες θεωρούνται 
είναι υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα. 
 
(9)(α) Πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών µπορούν να 
µετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο καθεστώς των υποκείµενων στο 
φόρο προσώπων και αντίστροφα, µετά από υποβολή ειδοποίησης στον Έφορο, τις 
πρώτες τριάντα ηµέρες κάθε έτους. 
 
(β) Η µετάταξη ισχύει από την έναρξη του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η 
ειδοποίηση και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, εφόσον 
µετατάσσεται στο καθεστώς υποκείµενου στο φόρο προσώπου. 
 
(γ) Αν κατά τη διάρκεια του έτους συντρέξει µία από τις προϋποθέσεις του εδαφίου 
(8), τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών, από το επόµενο 
έτος στερούνται του δικαιώµατος επιστροφής Φ.Π.Α. που προβλέπουν οι διατάξεις 
των εδαφίων (1) και (5). 
 
(10) Στην περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο καθεστώς των 
υποκείµενων στο φόρο προσώπων, τα µετατασσόµενα πρόσωπα δικαιούνται να 
εκπέσουν, στην πρώτη φορολογικής τους δήλωσης το φόρο µε τον οποίο έχουν 
επιβαρυνθεί — 
 
(α) Τα αποθέµατα των πρώτων υλών της οριζόµενης δραστηριότητας. Προς τούτο, το 
µετατασσόµενο πρόσωπο οφείλει, κατά την ηµεροµηνία της µετάταξης, να προβεί σε 
ακριβή απογραφή των αποθεµάτων αυτών· 
 
(β) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οριζόµενης δραστηριότητας, κατά το µέρος του 
φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη  πενταετούς περιόδου, από την ηµεροµηνία 
απόκτησής τους. 
 
(11) Σε περίπτωση µετάταξης από το καθεστώς των υποκείµενων στο φόρο 
προσώπων στο ειδικό καθεστώς αγροτών, τα µετατασσόµενα πρόσωπα έχουν 
υποχρέωση να καταβάλουν στην τελικής τους φορολογική δήλωση, το φόρο µε τον 
οποίο έχουν επιβαρυνθεί και εκπέσει — 
 
(α) Τα αποθέµατα πρώτων υλών της οριζόµενης δραστηριότητας. 
 
Προς τούτο, το µετατασσόµενο πρόσωπο οφείλει, κατά την ηµεροµηνία της 
µετάταξης, να προβεί σε ακριβή απογραφή των αποθεµάτων αυτών· 
 
(β) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οριζόµενης δραστηριότητας, κατά το µέρος του 
φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη πενταετούς περιόδου, από την ηµεροµηνία 
απόκτησής τους· 
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(12) Το Υπουργικό Συµβούλιο να εκδίδει Κανονισµούς που να καθορίζουν — 
 
(α) Τον τύπο και τον τρόπο µε τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για ένταξη ή ακύρωση 
της ένταξης ή παραµονής στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή ειδοποίηση για µετάταξη 
από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο καθεστώς των υποκείµενων στο φόρο 
προσώπων και αντίστροφα· 
 
(β) τον τύπο και τον τρόπο µε τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για επιστροφή Φ.Π.Α., 
καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για υποστήριξή της· 
 
(γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για επιστροφή Φ.Π.Α., στα πρόσωπα που 
εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών· 
 
(δ) την υποχρέωση εγγεγραµµένου υποκείµενου στο φόρο προσώπου να ετοιµάζει 
έγγραφο για τον εαυτό του, το οποίο υπέχει θέση του τιµολογίου που αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (5), αναφορικά µε παράδοση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών στο πρόσωπο αυτό, από πρόσωπο που έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς 
αγροτών και αφορούν οριζόµενες δραστηριότητες· 
 
(ε) τη ρύθµιση οποιωνδήποτε θεµάτων αναφορικά µε την εφαρµογή και λειτουργία 
του ειδικού καθεστώτος αγροτών. 
 

4 του 27(Ι) του 2003. 
Ειδικό καθεστώς 

επενδυτικού χρυσού. 
41(α)(β) του 95(Ι) του 

2004. 

42Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Έβδοµου Παραρτήµατος του βασικού 
νόµου, αποτελεί εξαιρούµενη πράξη — 
 
(α) Η παράδοση, απόκτηση από άλλο κράτος µέλος και εισαγωγή επενδυτικού χρυσού 
συµπεριλαµβανοµένου του επενδυτικού χρυσού για τον οποίο υπάρχουν 
πιστοποιητικά κατ’ είδος ή κατά γένος ή που αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής 
µεταξύ λογαριασµών σε χρυσό, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, δανείων χρυσού και 
συµβάσεις ανταλλαγών (swaps), µε δικαίωµα κυριότητας ή απαίτησης επενδυτικού 
χρυσού, καθώς και για τις συναλλαγές επενδυτικού χρυσού µε προθεσµιακές 
συµβάσεις (futures) και απλές προθεσµιακές συµβάσεις (forward contracts) οι οποίες 
προκαλούν αλλαγή κυριότητας ή απαίτησης όσον αφορά επενδυτικό χρυσό. 
 
(β) οι υπηρεσίες διαµεσολαβητών (µεσιτών), οι οποίοι ενεργούν στο όνοµα και για 
λογαριασµό άλλου προσώπου, όταν διαµεσολαβούν για την παράδοση επενδυτικού 
χρυσού στον εντολέα τους. 
 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ‘επενδυτικός χρυσός’ σηµαίνει — 
 
(α) Χρυσός σε µορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολύτιµων 
µετάλλων, καθαριότητας ίσης ή µεγαλύτερης από 995 χιλιοστών, ανεξάρτητα αν 
αντιπροσωπεύεται ή µη από τίτλους. ∆εν εµπίπτουν στο καθεστώς του παρόντος 
άρθρου οι ράβδοι και πλάκες βάρους µέχρι και ενός (1) γραµµαρίου. 
 

2 του 133(Ι) του 
2012. 

(β)(i) Χρυσά νοµίσµατα τα οποία είναι καθαρότητας τουλάχιστον εννιακόσιων (900) 
χιλιοστών, έχουν κοπεί µετά το έτος 1800, αποτελούν ή έχουν αποτελέσει νόµιµο 
χρήµα στη χώρα προέλευσης τους, και πωλούνται σε κανονικές συνθήκες σε τιµή η 
οποία δεν υπερβαίνει την κανονική αξία του χρυσού που περιέχεται στα νοµίσµατα σε 
ποσοστό περισσότερο από ογδόντα τοις εκατό (80%). 
 
(ii) Τα νοµίσµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
υποπαράγραφο (i) περιλαµβάνονται σε κατάλογο που δηµοσιεύεται στο τεύχος Γ της 
Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την 1η ∆εκεµβρίου κάθε 
έτους και ισχύει για το επόµενο ηµερολογιακό έτος· τα νοµίσµατα που 
περιλαµβάνονται στον δηµοσιευµένο κατάλογο θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια 
της υποπαραγράφου (i) σε όλη τη διάρκεια του έτους για το οποίο δηµοσιεύεται ο 
κατάλογος. 
 
(iii) Ένα νόµισµα µπορεί να απαλλάσσεται έστω και αν δεν αναφέρεται στον 
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κατάλογο, εφόσον πληροί καθαυτό τα κριτήρια για την απαλλαγή που θεσπίζονται 
στην υποπαράγραφο (i): 
 
Νοείται ότι, τα νοµίσµατα αυτά δε θεωρούνται ότι πωλούνται για νοµισµατικούς 
συλλεκτικούς σκοπούς. 
 

 
41(γ) του 95(Ι) του 

2004. 

(3) Ο Έφορος ενηµερώνει την Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους για τα 
νοµίσµατα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και 
αποτελούν αντικείµενο εµπορίας στη ∆ηµοκρατία. 
 
(4)(α) Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή 
µετατρέπουν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό χρυσό όπως αυτός ορίζεται στο εδάφιο 
(2) πιο πάνω, µπορούν να επιλέξουν να καταστήσουν φορολογητέες τις παραδόσεις 
επενδυτικού χρυσού σε άλλα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα µε προϋποθέσεις που 
µπορεί να καθορίζονται µε γνωστοποίηση του Εφόρου Φ.Π.Α. η οποία δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας: 
 

41(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) Πρόσωπα που διαµεσολαβούν για την πραγµατοποίηση των πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και ενεργούν στο όνοµα και για 
λογαριασµό του εντολέα, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν να καταστήσουν 
φορολογητέες τις παροχές υπηρεσιών τους κατά το µέρος που αφορούν τις πράξεις 
αυτές και εφόσον αντίστοιχα ο εντολέας επέλεξε να καταστεί φορολογητέες τις 
συναλλαγές για τις οποίες διαµεσολαβούν. 
 
(5) Ο Έφορος ενηµερώνει την Επιτροπή για τον τρόπο εφαρµογής των επιλογών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (4). 
 

41(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(6)(α) Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα που πραγµατοποιούν τις εξαιρούµενες πράξεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δε δύνανται να εκπίπτουν φόρο 
εισροών εκτός — 
 
(i) Φόρο εισροών µε τον οποίο επιβαρύνονται στα πλαίσια παράδοσης επενδυτικού 
χρυσού σε αυτά από πρόσωπα τα οποία έχουν ασκήσει το δικαίωµα επιλογής να 
φορολογούν τις παραδόσεις επενδυτικού χρυσού σύµφωνα µε το εδάφιο (4), 
 

41(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

(ii) φόρο εισροών µε τον οποίο επιβαρύνονται στα πλαίσια παράδοσης ή απόκτησης 
από άλλο κράτος µέλος ή εισαγωγής άλλου είδους χρυσού από επενδυτικό χρυσό, ο 
οποίος στη συνέχεια µετατράπηκε σε επενδυτικό χρυσό από το ίδιο το υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του, 
 
(iii) φόρο εισροών µε τον οποίο επιβαρύνονται στα πλαίσια λήψης υπηρεσιών που 
συνίστανται στη µεταβολή του σχήµατος, του βάρους ή της καθαρότητας του χρυσού 
συµπεριλαµβανοµένου και του επενδυτικού χρυσού. 
 

 
 
 

41(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή µετατρέπουν 
κάθε είδος χρυσού σε επενδυτικό χρυσό, έχουν δικαίωµα να εκπίπτουν τον 
οφειλόµενο ή καταβληθέντα από αυτά φόρο εισροών που αφορά παραδόσεις ή 
αποκτήσεις από άλλο κράτος µέλος ή εισαγωγές αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που 
συνδέονται µε την παραγωγή ή µετατροπή του εν λόγω χρυσού ως αν µεταγενέστερη 
παράδοση του χρυσού που εξαιρείται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
ήταν φορολογητέα. 
 

41(η) του 95(Ι) του 
2004. 

∆έκατο Παράρτηµα. 

(γ) Υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα που πραγµατοποιούν πράξεις που περιγράφονται 
στο εδάφιο (1), πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις του 
παρόντος Νόµου και συγκεκριµένα αυτών που αναφέρονται στο ∆έκατο Παράρτηµα 
και στους Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το Νόµο, οφείλουν επιπρόσθετα, για 
όλες τις πωλήσεις επενδυτικού χρυσού να τηρούν αρχείο και να εκδίδουν τιµολόγια, 
αντίγραφα των οποίων να φυλάττουν για επτά έτη και στα οποία πρέπει απαραίτητα 
να αναγράφονται εκτός των άλλων, το πλήρες ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του 
αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του επενδυτικού χρυσού. Ειδικά στην περίπτωση 
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πωλήσεων χρυσών νοµισµάτων πωλήσεων χρυσών νοµισµάτων που πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), τα υποκείµενα στο 
φόρο πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στον Έφορο Φ.Π.Α. κατάλογο µε τα χρυσά 
νοµίσµατα που αποτέλεσαν αντικείµενο των πράξεων τους κατά τη διάρκεια 
οποιουδήποτε ηµερολογιακού έτους ή µέρους του έτους ανάλογα µε την περίπτωση, 
στο οποίο να αναφέρεται η τελευταία τιµή που επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου του 
επόµενου έτους. 
 
(δ) Το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει µε Κανονισµούς να ρυθµίζει θέµατα που 
αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

2 του 160(Ι) του 
2014. 

Ειδικό καθεστώς για 
τηλεπικοινωνιακές, 
ραδιοφωνικές και 

τηλεοπτικές ή 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες από 
πρόσωπο µη 

εγκατεστηµένο στη 
∆ηµοκρατία. 

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· 
 

 (γ) καθορίζουν τις υποχρεώσεις του µη εγκατεστηµένου εντός της κοινότητας 
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) 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. 
 

43 του 95(Ι) του 
2004. 

Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας. 

42Γ.-(1) Στο παρόν άρθρο – 
 
«εγγεγραµµένο σε άλλο κράτος µέλος» σηµαίνει εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τα µέτρα 
που υιοθετούνται από την αρµόδια αρχή σε άλλο κράτος µέλος για τους σκοπούς του 
κοινού συστήµατος Φ.Π.Α. και «εγγεγραµµένο» ερµηνεύεται ανάλογα. 

 
7(α)(i) του 13(Ι) του 

2010. 
«Πίνακας» σηµαίνει τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, τον οποίο υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει σύµφωνα µε τα εδάφια (2) και (3). 

 
7(α)(ii) του 13(Ι) του «τρίµηνο» ∆ιαγράφηκε. 
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2010. 
 

 

7(β) του 13(Ι) του 
2010. 

4(1) του 4(Ι) του 
2011. 

 
7(γ) του 13(Ι) του 

2010. 

(2) Κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο κατά τη διάρκεια ενός µήνα 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 το εν 
λόγω µήνα, όχι αργότερα από τη δέκατη πέµπτη ηµέρα µετά το τέλος του µήνα µε το 
οποίο σχετίζεται, πίνακα σε έντυπο που καθορίζεται µε Γνωστοποίηση του Εφόρου 
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

7(δ) του 13(Ι) του 
2010. 

 
4(2) του 4(Ι) του 

2011. 
 

Νοείται ότι, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει πίνακα 
σε σχέση µε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο το 
οποίο ανήκει σε άλλο κράτος µέλος, όταν οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από την 
καταβολή Φ.Π.Α. στο κράτος µέλος στο οποίο ανήκει ο λήπτης των υπηρεσιών. 
 

7(ε)(i) του 13(Ι) του 
2010. 

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και (4), υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο που δεν πραγµατοποίησε οποιεσδήποτε παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές 
υπηρεσιών σε εγγεγραµµένα πρόσωπα σε άλλα κράτη µέλη σε οποιοδήποτε µήνα 
αλλά είχε υποχρέωση να υποβάλει Πίνακα αναφορικά µε το αµέσως προηγούµενο 
µήνα, οφείλει να υποβάλει Πίνακα δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγµατοποιήσεις τέτοιες 
παραδόσεις αναφορικά µε το εν λόγω µήνα, εκτός αν – 
 

7(στ) του 13(Ι) του 
2010. 

(α) ο Έφορος ικανοποιείται ότι το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έπαυσε την 
πραγµατοποίηση παραδόσεων αγαθών ή/και παροχών υπηρεσιών σε πρόσωπα 
εγγεγραµµένα σε άλλα κράτη µέλη ή 
 

7(στ) του 13(Ι) του 
2010. 

(β) το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ειδοποιήσει γραπτώς τον Έφορο ότι τερµατίζει 
την πραγµατοποίηση παραδόσεων αγαθών ή/και παροχών υπηρεσιών σε πρόσωπα 
εγγεγραµµένα σε άλλα κράτη µέλη. 
 

 
7(ε)(ii) του 13(Ι) του 

2010. 

και η υποχρέωση υποβολής Πίνακα παύει να υφίσταται από το µήνα που έπεται του 
µήνα εντός του οποίου το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο πραγµατοποίησε την 
τελευταία παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο εγγεγραµµένο σε 
άλλο κράτος µέλος. 
 

 
 
 

4(3) του 4(Ι) του 
2011. 

(4) Στην περίπτωση που υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο διαπιστώσει ότι 
οποιοσδήποτε Πίνακας που υπέβαλε δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
είναι ελλιπής ή και ανακριβής, τότε οφείλει εντός ενός (1) µηνός από το τέλος του 
µήνα στο οποίο αφορά εκείνος ο Πίνακας, να υποβάλει διορθωτικό έντυπο που 
καθορίζεται µε Γνωστοποίηση του Εφόρου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

7(ζ) του 13(Ι) του 
2010. 

(5) Ο Πίνακας υποβάλλεται µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία καθορίζονται 
µε Γνωστοποίηση του Εφόρου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας: 
 

  Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόµου και οποιασδήποτε πολιτικής ή 
ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθµός, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο στο 
πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα µε ηλεκτρονικά µέσα, θεωρείται ότι υπέχει θέση 
της χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε ο Πίνακας αν δεν υποβαλλόταν µε 
ηλεκτρονικά µέσα και το πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα θεωρείται ότι έχει 
γνώση και του περιεχοµένου του. 
 

 (6) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου και γενικά για τον καθορισµό κάθε ζητήµατος, το οποίο, δυνάµει 
του παρόντος άρθρου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού. 
 

3 του 100(Ι) του 
2005. 

Ειδικό καθεστώς 

42∆ (1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 
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αστικών ταξί. 
 “αστικό ταξί” σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα δηµόσιας χρήσης αναφορικά µε το οποίο 

έχει χορηγηθεί άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί δυνάµει των προνοιών του εκάστοτε 
ισχύοντος περί Ρυθµίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόµου· 
 

 “Επιτροπή” σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
 

 “σχετική δραστηριότητα” σηµαίνει άσκηση επιχείρησης που συνίσταται στην παροχή 
υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών και των συνοδευόµενων αποσκευών τους µε αστικό 
ταξί. 
 

 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Πρώτου Παραρτήµατος του βασικού νόµου και 
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την υποχρέωση εγγραφής, πρόσωπα που αποκλειστικά 
ασκούν τη σχετική δραστηριότητα υποχρεούνται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς 
αστικών ταξί και οφείλουν να καταβάλλουν στον Έφορο ένα ετήσιο κατ’ αποκοπή 
ποσό Φ.Π.Α. για κάθε άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί που κατέχουν: 
 

 Νοείται ότι, πρόσωπο που ασκεί τη σχετική δραστηριότητα, µπορεί να επιλέξει να 
καταστεί υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο αν ζητήσει γραπτώς από τον Έφορο να 
εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α. σε σχέση µε τέτοια δραστηριότητα: 
 

 Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που ασκεί σχετική δραστηριότητα και είναι 
ενταγµένο στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί ή έχει επιλέξει να καταστεί υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο, µπορεί να ενσωµατώσει στο ταξίµετρο του αστικού ταξί που έχει 
υποχρέωση να λειτουργεί, το Φ.Π.Α. µε τον εκάστοτε εν ισχύι συντελεστή Φ.Π.Α. 
όπως αυτός καθορίζεται ή προκύπτει από σχετικές διατάξεις του βασικού νόµου. 
 

 (3) Πρόσωπο το οποίο υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί µε βάση το εδάφιο 
(2) πιο πάνω εγγράφεται στο Μητρώο του ειδικού καθεστώτος αστικών ταξί το οποίο 
τηρείται από τον Έφορο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου: 
 

 Νοείται ότι πρόσωπο που εγγράφεται στο Μητρώο του ειδικού καθεστώτος αστικών 
ταξί δε δύνανται να εγγράφεται και στο Μητρώο Φ.Π.Α. και αντιστρόφως. 
 

 (4)(α) Το ετήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό Φ.Π.Α., το οποίο οφείλει να καταβάλλει στον 
Έφορο πρόσωπο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί, προσδιορίζεται σε 
£300 (τριακόσιες λίρες Κύπρου) για κάθε άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί που 
κατέχει. 
 

 (β) Το κατ’ αποκοπήν αυτό ποσό Φ.Π.Α. προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη 
µακροοικονοµικά και στατιστικά στοιχεία του κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας 
των αστικών ταξί, τις εισροές της δραστηριότητας και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. που τις 
επιβαρύνει και τις εκροές της δραστηριότητας και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. που 
αναλογεί. 
 

  (γ) Ο Έφορος κοινοποιεί στην Επιτροπή το ετήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό Φ.Π.Α. που 
εφαρµόζεται για το ειδικό καθεστώς αστικών ταξί και διαβουλεύεται µε την Επιτροπή 
αναφορικά µε αυτό. 
 

 (δ) Σε περίπτωση που χορηγείται άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί κατά τη διάρκεια 
του έτους, το κατ’ αποκοπήν ποσό Φ.Π.Α. υπολογίζεται και καταβάλλεται για όσα 
δωδέκατα αντιστοιχούν στους µήνες κυκλοφορίας του αστικού ταξί: 
 

 Νοείται ότι ως ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας οδικής χρήσης λαµβάνεται η πρώτη 
µέρα του µήνα µέσα στον οποίο χορηγείται η άδεια. 
 

 (ε) Κατά τη µεταβίβαση της άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί το πρόσωπο που 
µεταβιβάζει καθώς και το πρόσωπο προς το οποίο µεταβιβάζεται η άδεια οδικής 
χρήσης αστικού ταξί ταυτόχρονα και από κοινού οφείλουν να ειδοποιούν ανάλογα τον 
Έφορο: 
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 Νοείται ότι ως ηµεροµηνία µεταβίβασης θα λαµβάνεται υπόψη η πρώτη µέρα του 

µήνα µέσα στον οποίο γίνεται η µεταβίβαση. Ο µεταβιβάζων οφείλει να καταβάλει 
στον Έφορο όσα δωδέκατα του ετήσιου κατ’ αποκοπήν ποσού Φ.Π.Α. αντιστοιχούν 
στους µήνες µέχρι την ηµεροµηνία µεταβίβασης και ο εκδοχέας οφείλει να ενταχθεί 
στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί και να καταβάλλει στον Έφορο όσα δωδέκατα του 
ετήσιου κατ’ αποκοπήν ποσού Φ.Π.Α. αντιστοιχούν στους µήνες από την ηµεροµηνία 
µεταβίβασης. 
 

 (5)(α) Οι διατάξεις των άρθρων 6, 19, 20, 21 και 45 του βασικού νόµου δεν 
εφαρµόζονται για τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αστικών 
ταξί. 
 

 (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), τυγχάνουν εφαρµογής οι 
διατάξεις των άρθρων 46, 47 και 48 του βασικού νόµου. 
 

 (6) ∆εν υπάγονται και δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί πρόσωπα 
που ασκούν σχετικές δραστηριότητες και τα οποία – 
 

 (α) Ασκούν παράλληλα οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες και πραγµατοποιούν 
οποιεσδήποτε άλλες φορολογητέες συναλλαγές, ή 

 

 (β) τους έχει χορηγηθεί ή µεταβιβαστεί και είναι κάτοχοι πέραν των δύο (2) αδειών 
οδικής χρήσης αστικού ταξί: 
 

 Νοείται ότι τέτοια πρόσωπα θεωρούνται ως υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα και 
εγγράφονται στο Μητρώο Φ.Π.Α. σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητές τους. 
 

 (7) (α) Πρόσωπο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί µπορεί να 
µετατάσσεται στο καθεστώς των υποκειµένων στο φόρο προσώπων και αντιστρόφως, 
µετά την υποβολή ειδοποίησης στον Έφορο τις πρώτες τριάντα µέρες κάθε έτους. 
 

 (β) Η µετάταξη ισχύει από την έναρξη του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η 
ειδοποίηση και δεν µπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας από την 
ηµεροµηνία της µετάταξης στο καθεστώς υποκειµένου στο φόρο προσώπου. 
 

 (γ) Αν κατά τη διάρκεια του έτους συντρέξει µια από τις προϋποθέσεις του εδαφίου 
(6) η ένταξη του προσώπου στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί ακυρώνεται την 
τελευταία µέρα του µήνα µέσα στον οποίο έχει συντρέξει η προϋπόθεση και από την 
πρώτη µέρα του επόµενου µήνα το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να εγγραφεί στο 
Μητρώο Φ.Π.Α. του καθεστώτος των υποκειµένων στο φόρο προσώπων. 
 

 (8) Στην περίπτωση µετάταξης από το ειδικό καθεστώς αστικών ταξί στο καθεστώς 
των υποκειµένων στο φόρο προσώπων, τα µετατασσόµενα πρόσωπα δικαιούνται να 
εκπέσουν στην πρώτη φορολογική τους δήλωση το φόρο εισροών µε τον οποίο έχουν 
επιβαρυνθεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της σχετικής δραστηριότητας, κατά το 
µέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη πενταετούς περιόδου από την 
ηµεροµηνία απόκτησής τους. 
 

 (9) Σε περίπτωση µετάταξης από το καθεστώς των υποκειµένων στο φόρο προσώπων 
στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί, τα µετατασσόµενα πρόσωπα έχουν υποχρέωση να 
καταβάλουν στην τελική τους φορολογική δήλωση το φόρο εισροών, τον οποίο έχουν 
επιβαρυνθεί και εκπέσει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της σχετικής 
δραστηριότητας, κατά το µέρος του φόρου που αναλογεί στα υπόλοιπα έτη 
πενταετούς περιόδου από την ηµεροµηνία ανάκτησής του. 
 

 
 
 

(10)(α) Το ετήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό Φ.Π.Α. αποτελεί Φ.Π.Α. οφειλόµενο προς τη 
∆ηµοκρατία από τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αστικών 
ταξί και αναφορικά µε την ανάκτηση και είσπραξη του ισχύουν οι διατάξεις της 
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2 του 37(Ι) του 2008. 

παραγράφου (4) του ∆έκατου Παραρτήµατος του βασικού νόµου, εκτός αν το έντυπο 
αποτελεί αίτηση για ακύρωση της ένταξης στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί, οπόταν, 
το πρόσωπο αυτό, υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση ογδόντα πέντε ευρώ (€ 85,00) 
εφάπαξ. 
 

 (β) Κάθε πρόσωπο που καθυστερεί ή παραλείπει να υποβάλει στον Έφορο τα 
καθορισµένα από Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (11) έντυπα του ειδικού καθεστώτος αστικών ταξί µέσα στα καθορισµένα 
χρονικά πλαίσια, υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50) για κάθε 
µήνα που διαρκεί ή παράλειψη. 
 

 (γ) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να υποβάλει στον Έφορο το καθορισµένο από 
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (11) έντυπο 
καταβολής του κατ’ αποκοπήν ποσού Φ.Π.Α. του ειδικού καθεστώτος αστικών ταξί 
µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια, υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση τριάντα 
λιρών (£30). 
 

 (δ) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει στον Έφορο το ετήσιο κατ’ 
αποκοπήν ποσό Φ.Π.Α. µέσα στα καθορισµένα από Κανονισµούς που εκδίδονται 
δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (11) χρονικά πλαίσια και τρόπο, υπόκειται 
σε πρόσθετο φόρο ίσο προς δέκα τοις εκατόν (10%) του οφειλόµενου κατ’ αποκοπήν 
ποσού Φ.Π.Α. 
 

 (ε) Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε πρόσθετο φόρο δυνάµει της παραγράφου (δ) πιο 
πάνω, καταβάλλει στον Έφορο τόκο προς εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως επί του 
καταβλητέου κατ’ αποκοπή ποσού Φ.Π.Α. (περιλαµβανοµένου και του πρόσθετου 
φόρου) από την ηµέρα που το εν λόγω ποσό κατέστη οφειλόµενο. 
 

 (11) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που να καθορίζουν: 
 

 (α) Τον τύπο και τον τρόπο µε τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για την υποχρεωτική 
ένταξη ή ακύρωση της ένταξης ή παραµονής στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί, ή 
ειδοποίηση για µετάταξη από το ειδικό καθεστώς αστικών ταξί στο καθεστώς των 
υποκειµένων στο φόρο προσώπων και αντίστροφα ή για την ταυτόχρονη και από 
κοινού ειδοποίηση για µεταβίβαση άδειας οδικής χρήσης αστικού ταξί από το 
πρόσωπο που µεταβιβάζει καθώς και από το πρόσωπο προς το οποίο µεταβιβάζεται η 
άδεια οδικής χρήσης αστικού ταξί· 
 

 (β) τον τύπο και τον τρόπο µε τον οποίο καταβάλλεται το ετήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό 
Φ.Π.Α. από τα πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί· 
 

 (γ) την υποχρέωση προσώπου που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αστικών ταξί να 
εκδίδει απόδειξη Φ.Π.Α· 
 

 (δ) τη ρύθµιση οποιωνδήποτε θεµάτων αναφορικά µε την εφαρµογή και λειτουργία 
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. αστικών ταξί. 
 

4 του 164(Ι) του 
2013. 

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: 
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 (α) η αξία των συναλλαγών που έχει 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 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 ∆ηµοκρατίας να καθορίσει περαιτέρω λεπτοµέρειες για την εφαρµογή 
του παρόντος άρθρου. 
 

3 του 160(Ι) του 
2014. 

Ειδικό καθεστώς για 
τηλεπικοινωνιακές, 

ραδιοφωνικές, 
τηλεοπτικές ή 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες από 

πρόσωπο 
εγκατεστηµένο στη 

∆ηµοκρατία. 

42ΣΤ.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να 
προβλέπουν τη δηµιουργία ειδικού καθεστώτος για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, 
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο, το οποίο ανήκει στη ∆ηµοκρατία 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 ∆ηµοκρατία να 
επιλέξει να χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, 
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 
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διαµονής του σε άλλο κράτος µέλος· 
 

 (β) καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης χρησιµοποίησης του ειδικού 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, ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο το οποίο ανήκει 
στη ∆ηµοκρατία. 
 

  
 ΜΕΡΟΣ ΙV — ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Γενικές διατάξεις που 
σχετίζονται µε τη 

διαχείριση και 
είσπραξη του Φ.Π.Α. 
∆έκατο Παράρτηµα. 

43 του 95(Ι) του 
2004. 

 

43. Οποιαδήποτε θέµατα αφορούν την είσπραξη και διαχείριση του Φ.Π.Α. καθώς 
επίσης την εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα 
Νόµο ρυθµίζονται µε βάση τις διατάξεις του ∆έκατου Παραρτήµατος τηρουµένων 
των διατάξεων του άρθρου 3Α(6). 
 

Συµψηφισµός 
απαιτήσεων. 

44.—(1) Οποιοσδήποτε τόκος καταβλητέος από τον Έφορο σε πρόσωπο επί ποσού 
οφειλόµενου προς αυτό δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, θεωρείται ως 
εκπιπτόµενο ποσό δυνάµει του άρθρου 20(3). 
 
(2) Το εδάφιο (1) πιο πάνω αγνοείται για το σκοπό καθορισµού του δικαιώµατος 
προσώπου για τόκο ή του ποσού του τόκου που δικαιούται. 
 
(3) Τηρουµένων του εδαφίου (1) πιο πάνω, σε περίπτωση που— 
 
(α) Ποσό είναι οφειλόµενο από τον Έφορο σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, και 
 
(β) το πρόσωπο αυτό είναι υπόχρεο να καταβάλει ποσό ως Φ.Π.Α., πρόσθετο φόρο, 
χρηµατική επιβάρυνση ή τόκο. 
 
τότε το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω συµψηφίζεται µε το ποσό 
που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω και οι υποχρεώσεις του Εφόρου και 
του ενδιαφερόµενου προσώπου εκπληρώνονται ανάλογα, κατά την έκταση του 
συµψηφισµού. 
 
(4) Το εδάφιο (3) πιο πάνω δεν ισχύει σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται 
στην παράγραφο (α) του εν λόγω εδαφίου καθίσταται οφειλόµενο στο εν λόγω 
πρόσωπο— 
 
(α) Σε χρόνο που η περιουσία του περιέρχεται σε διαχειριστή πτώχευσης· ή 
 
(β) σε χρόνο που η περιουσία του περιέρχεται σε εκκαθαριστή· ή 
 
(γ) σε χρόνο που είχε διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας του· ή 
 
(δ) σε χρόνο που είχε εγκριθεί συµβιβασµός ή σχέδιο διευθέτησης. 
 

 ∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις 
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Παραβάσεις.  

 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 
5(1) του 4(Ι) του 

2011. 

45.-(1) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 5, 6, ή 7 του Μέρους Ι, της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ, της 
παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 2(1) του Μέρους V του Πρώτου 
Παραρτήµατος υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για 
κάθε µήνα που διαρκεί η παράλειψη. 
 

 (2) Αν κατά την τελευταία ηµέρα κατά την οποία το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 
έχει υποχρέωση σύµφωνα µε τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος 
Νόµου να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισµένη φορολογική περίοδο, ο 
Έφορος δεν έχει παραλάβει φορολογική δήλωση, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται 
σε χρηµατική επιβάρυνση τριάντα λιρών (£30). 
 
(3) Αν— 
 
(α) Κατά την τελευταία ηµέρα κατά την οποία υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει 
υποχρέωση σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου 
να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισµένη φορολογική περίοδο ο Έφορος 
έχει παραλάβει εκείνη τη φορολογική δήλωση αλλά δεν έχει λάβει, είτε ο ίδιος είτε 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, το ποσό του Φ.Π.Α. που εµφαίνεται στη 
φορολογική δήλωση ως καταβλητέο από αυτό το πρόσωπο σε σχέση µε εκείνη τη 
φορολογική περίοδο· ή 
 
(β) κατά την τελευταία ηµέρα κατά την οποία υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει 
υποχρέωση σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου 
να υποβάλει φορολογική δήλωση για καθορισµένη φορολογική περίοδο ο Έφορος 
ούτε έχει παραλάβει εκείνη τη φορολογική δήλωση ούτε έχει λάβει, είτε ο ίδιος είτε 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του, το ποσό του οφειλόµενου Φ.Π.Α., αλλά 
αποδέχεται φορολογική δήλωση που υποβάλλεται ύστερα από την προαναφερθείσα 
ηµέρα και την οποία εµφαίνεται ποσό Φ.Π.Α. ως καταβλητέο από αυτό το πρόσωπο 
σε σχέση µε εκείνη τη φορολογική περίοδο· ή 
 
(γ) ο Έφορος βεβαιώνει ποσό Φ.Π.Α. ως οφειλόµενο από οποιοδήποτε πρόσωπο. 
 
τότε το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε πρόσθετο φόρο ίσο προς δέκα τοις εκατόν (10%) 
του οφειλόµενου Φ.Π.Α : 
 
 

2 του 83(Ι) του 2013. Νοείται ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται µε βάση τους 
κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 20 για τις καθορισµένες 
φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013, 31 Ιουλίου 2013, 31 
Αυγούστου 2013 και 30 Σεπτεµβρίου 2013, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος προς πέντε 
τοις εκατόν (5%), νοουµένου ότι το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη 
φορολογική δήλωση για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό οφειλόµενου 
ΦΠΑ µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου 2013. 
 

 (4) Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε πρόσθετο φόρο δυνάµει του εδαφίου (3) πιο 
πάνω, καταβάλει στον Έφορο τόκο προς εννέα τοις εκατόν ετησίως επί του 
καταβλητέου ποσού Φ.Π.Α. από την ηµέρα που το εν λόγω ποσό κατέστη 
οφειλόµενο. 
 
(5) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συµµορφωθεί µε— 
 

5(2) του 4(Ι) του 
2011. 

Πρώτο Παράρτηµα. 

(α) Τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του Μέρους Ι, της παραγράφου 5 του 
Μέρους ΙΙ, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙΙ και της παραγράφου 3(1) του Μέρους 
V του Πρώτου Παραρτήµατος· ή  
 
(β) οποιουδήποτε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 37 οι οποίοι 
απαιτούν από αντιπρόσωπο Φ.Π.Α., για τους σκοπούς εγγραφής, να ειδοποιήσει τον 
Έφορο ότι έχει αρχίσει να ισχύει ή ότι έχει παύσει να ισχύει ο διορισµός του· ή 
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44(γ) του 95(Ι) του 

2004. 
 

∆έκατο Παράρτηµα. 

(γ) τις παραγράφους 5(1) ή 6 του ∆έκατου Παραρτήµατος ή 
 
(δ) απαίτηση Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1(2Β) του 
∆έκατου Παραρτήµατος· ή 
 
(ε) το άρθρο 13Α αναφορικά µε τον τύπο του όρου που επιβάλλεται από τον Έφορο 
δυνάµει του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου. Ή 
 
(στ) τις υποχρεώσεις που υπέχει και προβλέπονται σε οποιουσδήποτε Κανονισµούς ή 
οδηγίες του Εφόρου δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
 
υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50). 
 
(6) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 
5(3) του ∆έκατου Παραρτήµατος υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση διακόσιων 
λιρών (£200). 
 
(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει ένα ή περισσότερα τιµολόγια που δείχνουν ποσό 
ότι είναι Φ.Π.Α. ή ότι περιλαµβάνει ποσό αποδοτέο ως Φ.Π.Α. χωρίς να είναι— 
 
(α) Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή 
 
(β) νοµικό πρόσωπο που θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου 32 µέλος 
συγκροτήµατος· ή 
 
(γ) προσώπου που θεωρείται υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δυνάµει Κανονισµών 
που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 35(3)· 
 
(δ) πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να εκδώσει τιµολόγιο δυνάµει Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1(8) του ∆έκατου Παραρτήµατος· ή 
 
(ε) πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους της ∆ηµοκρατίας, 
 
υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών(£50). 
 

44(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(7Α) Πρόσωπο: 
 
(α) προς το οποίο πραγµατοποιείται ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µία ή 
περισσότερες συναλλαγές παραδίδει στον προµηθευτή πιστοποιητικό για τους 
σκοπούς των άρθρων 13Β(2)(δ) ή 13Γ(1)(γ) και το πιστοποιητικό είναι ανακριβές· ή 
 
(β) που πραγµατοποιεί ή πρόκειται να πραγµατοποιήσει, απόκτηση αγαθών από άλλο 
κράτος µέλος ετοιµάζει πιστοποιητικό για τους σκοπούς του άρθρου 13Β(1)(δ) και το 
πιστοποιητικό είναι ανακριβές, 
 
υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών (£50). 
 

 (8) Οι πρόσθετοι φόροι και οι χρηµατικές επιβαρύνσεις που προβλέπουν οι διατάξεις 
του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου 
επιβάλλονται από τον Έφορο χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη δόλου, απερισκεψίας ή 
αµέλειας του προσώπου του υπόχρεου στο φόρο και εισπράττονται ωσάν να ήταν 
Φ.Π.Α. 
 

3 του 187(Ι) του 
2011. 

∆έκατο 
Παράρτηµα. 

(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο που παραλείπει να συµµορφωθεί µε τους κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1Α του ∆έκατου Παραρτήµατος, σύµφωνα µε 
τους οποίους υποχρεούται να εκδίδει νόµιµη απόδειξη, υπόκειται σε χρηµατική 
επιβάρυνση ίση προς είκοσι τοις εκατόν (20%) της αξίας της συναλλαγής στην οποία 
αφορά η νόµιµη απόδειξη. 
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45 του 95(Ι) του 
2004. 

Ανακρίβειες στους 
ανακεφαλαιωτικούς 

πίνακες. 
2 του 29(Ι) του 2010. 

 

45Α.-(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποβάλει στον Έφορο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα σύµφωνα µε το άρθρο 42Γ που περιέχει ελλιπείς ή/και ανακριβείς 
πληροφορίες, αφού έχει ήδη παρέλθει το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στο 
άρθρο 42Γ(4) και δεν υποβλήθηκε διορθωτικό έντυπο όπως καθορίζεται στο εν λόγω 
εδάφιο, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση δεκαπέντε 
ευρώ (€15). 
 

45 του 95(Ι) του 
2004. 

2 του 86(Ι) του 2006. 
Παράλειψη υποβολής 

ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα. 

3 του 29(Ι) του 2010. 
 
 

45Β. Αν, κατά την τελευταία ηµέρα κατά την οποία πρόσωπο έχει υποχρέωση 
σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 42Γ να υποβάλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
για καθορισµένη περίοδο στον Έφορο, ο Έφορος δεν έχει παραλάβει τον 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηµατική 
επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50). 
 

3 του 86(Ι) του 2006. 
 

3. Ο παρών Νόµος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2004. 
 

Φορολογικά 
αδικήµατα. 

 
 

46(α) του 95(Ι) του 
2004. 

46.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται σε δόλια αποφυγή καταβολής Φ.Π.Α. ή 
προβαίνει σε ενέργειες µε σκοπό τη δόλια αποφυγή καταβολής Φ.Π.Α., είτε από το 
ίδιο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι το τριπλάσιο του ποσού του Φ.Π.Α. που 
οφείλεται ή σε φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Οποιαδήποτε αναφορά του εδαφίου (1) πιο πάνω ή του εδαφίου (6) πιο κάτω σε 
αποφυγή καταβολής Φ.Π.Α. περιλαµβάνει αναφορά στην εξασφάλιση— 
 
(α) Πληρωµής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.· ή 
 

46(β)(i) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) επιστροφής φόρου δυνάµει του άρθρου 27 30Α ή 42του παρόντος Νόµου ή του 
άρθρου 31 του Νόµου του 1990· ή 
 

46(β)(iii) του 95(Ι) 
του 2004. 

(γ) επιστροφής φόρου σύµφωνα µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 
12∆(5).ή 
 

46(β)(ii) του 95(Ι) του 
2004. 

(δ) επιστροφής φόρου δυνάµει του άρθρου 30, 
 
και οποιαδήποτε αναφορά των εν λόγω εδαφίων στο ποσό του Φ.Π.Α. ερµηνεύεται— 
 
(i) σε σχέση µε τον ίδιο το Φ.Π.Α. ή µε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., ως αναφορά στο 
άθροισµα του ποσού (αν υπάρχει) που διεκδικείται αναληθώς µε έκπτωση φόρου 
εισροών και του ποσού (αν υπάρχει) κατά το οποίο αναληθώς δηλώθηκε λιγότερος 
φόρος εκροών, και 
 

46(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(ii) σε σχέση µε επιστροφή φόρου που εµπίπτει στις παραγράφους (β) (γ) ή (δ) πιο 
πάνω, ως αναφορά στο ποσό που αναληθώς διεκδικείται µε επιστροφή φόρου. 
 
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο— 
 
(α) Με πρόθεση εξαπάτησης, προσάγει, παραδίδει ή αποστέλλει για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου ή κατ’ άλλον τρόπο χρησιµοποιεί για εκείνους τους σκοπούς 
οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο· ή 
 
(β) κατά την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε 
ουσιώδες στοιχείο ή απερίσκεπτα προβαίνει σε δήλωση που είναι αναληθής σε 
ουσιώδες στοιχείο, 
 

46(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι το 
τριπλάσιο του ποσού του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή σε φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
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(4) Η αναφορά του εδαφίου 3(α) πιο πάνω σε προσαγωγή, παράδοση, αποστολή ή 
κατ’ άλλο τρόπο χρησιµοποίηση εγγράφου που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο, 
µε πρόθεση εξαπάτησης, περιλαµβάνει αναφορά σε παράδοση, αποστολή ή 
χρησιµοποίηση κατ’ άλλο τρόπο τέτοιου εγγράφου, µε πρόθεση εξασφάλισης ότι µια 
συσκευή θα ανταποκριθεί στο έγγραφο ωσάν να ήταν αληθινό έγγραφο. 
 
(5) Η αναφορά στα εδάφια 3(α) και (4) πιο πάνω σε προσαγωγή, παράδοση ή 
αποστολή εγγράφου περιλαµβάνει και αναφορά σε οποιαδήποτε πράξη που έχει ως 
αποτέλεσµα έγγραφο να προσαχθεί, παραδοθεί ή αποσταλεί. 
 

2(α) του 129(Ι) του 
2007. 

(5Α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (5), οποιοδήποτε 
πρόσωπο που για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου: 

 
(α) προσαγάγει, παραδίδει ή αποστέλλει ή κατ’ άλλον τρόπο χρησιµοποιεί 
οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναληθές ως προς ουσιώδες στοιχείο του ή, 
 
(β) κατά την παροχή πληροφοριών προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι 
αναληθής ως προς ουσιώδες στοιχείο της, 

 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι χίλιες λίρες. 
 

 
 
 
 
 

46(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(6) Όταν η συµπεριφορά προσώπου κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε συγκεκριµένης 
χρονικής περιόδου συνεπάγεται και τη διάπραξη από αυτό ενός ή περισσότερων 
αδικηµάτων δυνάµει των προηγούµενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, τότε, 
ανεξάρτητα από το αν τα στοιχεία του αδικήµατος ή των αδικηµάτων είναι γνωστά ή 
όχι, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι το 
τριπλάσιο του ποσού του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή σε φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 

 
 
 

46(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά κατοχή οποιωνδήποτε αγαθών ή εµπορεύεται 
οποιαδήποτε αγαθά, ή αποδέχεται την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, έχοντας 
λόγους να πιστεύει ότι η καταβολή του Φ.Π.Α. του επιβλητέου επί της παράδοσης 
των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών , επί της απόκτησης των αγαθών από άλλο 
κράτος µέλος ή επί της εισαγωγής των αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών 
έχει ή πρόκειται να αποφευχθεί, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες ή και στις 
δύο αυτές ποινές. 
 
(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραδίδει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες κατά παράβαση 
όρου που επιβάλλεται µε βάση την παράγραφο 3(2) του ∆έκατου Παραρτήµατος, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε 
χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να καταβάλει το Φ.Π.Α. που εµφαίνεται σε 
φορολογική δήλωση του ως καταβλητέος σε σχέση µε οποιαδήποτε περίοδο µέσα 
στην προθεσµία που προβλέπουν Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 
20(1), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε 
χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(10) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να υποβάλει φορολογική δήλωση για 
καθορισµένη φορολογική περίοδο µέσα στην προθεσµία που προβλέπουν Κανονισµοί 
που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 20(1), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα 
µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

2(β) του 129(Ι) του 
2007. 

(10Α) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει στον Έφορο 
οποιοδήποτε ποσό πρόσθετου φόρου ή χρηµατικής επιβάρυνσης ή τόκου που 
επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που 
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εκδίδονται δυνάµει αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή µέχρι του δέκα τοις εκατόν (10%) του οφειλόµενου ποσού. 
 

2(γ) του 129(Ι) του 
2007. 

(11) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει ή αρνείται να καταβάλει στον Έφορο 
οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 49 
και 49Α, εντός τριάντα ηµερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποιήσεως, είναι ένοχο 
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή 
σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

4 του 187(Ι) του 
2011. 

 
∆έκατο 

Παράρτηµα. 

(11Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να εκδώσει νόµιµη απόδειξη και να 
παραδίδει νόµιµη απόδειξη κατά το χρόνο της συναλλαγής σύµφωνα µε κανονισµούς 
που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1Α(1) του ∆έκατου Παραρτήµατος είναι 
ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
µέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (€1700) ή σε ποινή φυλάκισης µέχρι τρία (3) έτη ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 
 

46(η) του 95(Ι) του 
2004. 

8(β) του 141(Ι) του 
2007. 

4 του 29(Ι) του 2010. 
 

(11Β) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να υποβάλει στο Έφορο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα µε βάση το άρθρο 42Γ(2) είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή µέχρι οχτακόσια πενήντα ευρώ (€850). 

 

 (12) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, το ποινικό δικαστήριο 
που κηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο ένοχο για παράλειψη καταβολής στον Έφορο 
οποιουδήποτε ποσού που οφείλει µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, 
περιλαµβανοµένων χρηµατικών επιβαρύνσεων και τόκου, έχει εξουσία εκτός από την 
επιβολή ποινής, να εκδώσει διάταγµα µε το οποίο να διατάσσει τον καταδικασθέντα 
να καταβάλει στον Έφορο το εν λόγω ποσό. 
 

 
 
 

Κεφ. 6. 
11 του 1965 

161 του 1989 
228 του 1989 
161 του 1989 

51(Ι) του 1999 
34(Ι) του 1999. 

 

(13) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, το διάταγµα που 
εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (12), θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση πολιτικού 
δικαστηρίου και µπορεί να συντάσσεται, υπογράφεται και εκτελείται ως απόφαση σε 
αγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου. 
 

3 του 88(Ι) του 2008. 
94(Ι) του 2004 

265(Ι) του 2004. 
 

(14) Τα άρθρα 87, 88 και 121 των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµων του 2004, 
εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών, σε σχέση µε ποινικά αδικήµατα που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο και οποιαδήποτε αναφορά εκείνων των άρθρων σε 
δασµό ή φόρο ερµηνεύεται ως αναφορά σε Φ.Π.Α., οποιαδήποτε αναφορά στο 
∆ιευθυντή ερµηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Φ.Π.Α. και η  αναφορά του άρθρου 
88 στις διατάξεις του άρθρου 89(3), (4) και (5) των περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµων 
του 2004, ερµηνεύεται ως αναφορά στο άρθρο 47 του παρόντος Νόµου. 
 

46(ι) του 95(Ι) του 
2004. 

∆έκατο  
Παράρτηµα. 

(15) Τηρουµένων των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, 
οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις του ∆έκατου Παραρτήµατος ή 
οποιωνδήποτε κανονισµών ή διαταγµάτων που εκδίδονται µε βάση το Παράρτηµα 
αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε 
χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000) ή σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα (12) µήνες ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 
 

2 του 129(Ι) του 
2011. 

(16) Πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση, µε ψευδή στοιχεία, για επιβολή µειωµένου 
συντελεστή για απόκτηση κατοικίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πίνακα Γ, του 
Πέµπτου Παρατήµατος, και πλήρωσε φόρο µε βάση το µειωµένο συντελεστή 
υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά µεταξύ των ποσών του φόρου που προκύπτουν 
από την εφαρµογή των δύο συντελεστών, µειωµένου και κανονικού, επί της αξίας της 
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κατοικίας και επιπρόσθετα είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
περίπτωση καταδίκης του σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του 
ποσού που υποχρεούται να καταβάλει δυνάµει του παρόντος εδαφίου ή σε φυλάκιση 
µέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

3 του 83(Ι) του 2013. 
Ειδικές διατάξεις για 

φορολογικές 
δηλώσεις για τις 
οποίες ο Φ.Π.Α. 

καταβλήθηκε µέχρι 
10 ∆εκεµβρίου 2013. 

 

46(Α) 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 στις 28 Φεβρουαρίου 2013, 31 Μαρτίου 2013, 30 Απριλίου 2013 και 31 
Μαΐου 2013, νοουµένου ότι το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη 
φορολογική δήλωση για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό του οφειλόµενου 
Φ.Π.Α. µέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου 2013. 
 

Αδικήµατα περί τον 
Έφορο, τους 

λειτουργούς κ.λ.π. 

47.—(1) Όποιος, για να πετύχει είσοδο σε οποιαδήποτε οικία ή τόπο ή για να πετύχει 
ή να προκαλέσει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωµα, 
ή για οποιοδήποτε άλλο παράνοµο σκοπό αντιποιείται το όνοµα, χαρακτηρισµό ή 
ιδιότητα του Εφόρου, λειτουργού της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. ή άλλου εξουσιοδοτηµένου 
προσώπου, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται, επιπρόσθετα από 
οποιαδήποτε άλλη ποινική ευθύνη που µπορεί να υπέχει, σε χρηµατική ποινή µέχρι 
πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Όποιος, έχοντας εντολή ή άλλη έγγραφη εξουσιοδότηση του Εφόρου, καλείται 
από τον Έφορο να την επιστρέψει ή να παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την εν 
λόγω εντολή ή εξουσιοδότηση και παραλείπει να το πράξει µέσα στην προθεσµία που 
θέτει ο Έφορος, διαπράττει ποινικό αδίκηµα και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι 
εκατό λίρες· αν δε η παράλειψη εξακολουθήσει και µετά την καταδίκη του, είναι 
ένοχος κατ’ εξακολούθηση διαπραττόµενου ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή µέχρι δέκα λίρες για κάθε ηµέρα που εξακολουθεί η παράλειψη. 
 
(3) Αν ο Έφορος, λειτουργός της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. ή άλλο εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο— 
 
(α) Αµέσως ή εµµέσως ζητήσει ή λάβει, σχετικά µε οποιοδήποτε από τα καθήκοντα 
του, πληρωµή ή άλλη αµοιβή κάθε φύσεως, χρηµατική ή µη, ή οποιαδήποτε υπόσχεση 
ή εξασφάλιση τέτοιας πληρωµής ή αµοιβής, την οποία δε δύναται κατά νόµο να 
απαιτήσει ή να λάβει· ή 
 
(β) συνάψει ή συναινέσει στη σύναψη συµφωνίας, να πράξει κάτι ή να παραλείψει να 
πράξει, επιτρέψει, συγκαλύψει ή ανεχθεί πράξη που αφορά την εφαρµογή του 
παρόντος Νόµου και που επάγεται καταδολίευση της ∆ηµοκρατίας ή που είναι άλλως 
πως παράνοµη. 
 
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκετιαι σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε 
χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή και στις δύο ποινές. 
 
(4) Όποιος— 
 
(α) Αµέσως ή εµµέσως προσφέρει ή παρέχει στον Έφορο, λειτουργό της Υπηρεσίας 
Φ.Π.Α. ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο οποιαδήποτε πληρωµή ή άλλη αµοιβή 
οποιασδήποτε φύσεως, χρηµατική ή µη, ή οποιαδήποτε υποχρέωση ή εξασφάλιση 
τέτοιας πληρωµής ή αµοιβής· ή 
 
(β) προτείνει ή συνάπτει συµφωνία µε τον Έφορο, λειτουργό της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. ή 
άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
 
για να τον πείσει να πράξει ή να απόσχει από τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης, να 
επιτρέψει, συγκαλύψει ή ανεχθεί οποιαδήποτε πράξη, που αφορά την εφαρµογή του 
παρόντος Νόµου και που επάγεται καταδολίευση της ∆ηµοκρατίας ή που είναι άλλως 
πως να πράξει κάτι κατά παρέκκλιση των καθηκόντων του, είναι ένοχος ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
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 (5) Όποιος— 

 
(α) Παρακωλύει, παρεµποδίζει, παρενοχλεί ή παράνοµα επιτίθεται εναντίον 
προσώπου που ασχολείται προσηκόντως µε την ενάσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος 
ή εξουσίας που του ανατίθεται δυνάµει νοµοθετικής διάταξης που αφορά την 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου ή εναντίον προσώπου που προστρέχει σε βοήθεια του· 
ή 
 
(β) πράττει οτιδήποτε, το οποίο παρακωλύει ή αποσκοπεί στην παρεµπόδιση της 
παραλαβής αρχείων και εγγράφων, της διεξαγωγής επιθεώρησης για εξεύρεση 
αγαθών υποκείµενων σε δήµευση ή της διεξαγωγής έρευνας για ανέυρεση στοιχείων 
αποδεικτικών διάπραξης αδικήµατος, ή την παρεµπόδιση κατακράτησης, κατάσχεσης 
ή µεταφοράς των εν λόγω αρχείων, εγγράφων, αγαθών ή αποδεικτικών στοιχείων από 
τον Έφορο, λειτουργό της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο· ή 
 
(γ) αποσπά, επάγει ζηµιά ή καταστρέφει οποιαδήποτε τέτοια αρχεία, έγγραφα, αγαθά 
ή αποδεικτικά στοιχεία, ή πράττει κάτι που αποσκοπεί στην παρεµπόδιση της 
προσαγωγής πειστηρίων ή µαρτηρικής κατάθεσης για το νόµιµο ή µη τέτοιας 
παραλαβής, επιθεώρησης, έρευνας ή κατάσχεσης· ή 
 
(δ) παρεµποδίζει την κράτηση οποιουδήποτε προσώπου από πρόσωπο που ενεργεί 
προσηκόντως ως ανωτέρω ή απελευθερώνει πρόσωπο και κρατείται προσηκόντως. 
 
ή όποιος αποπειράται να πράξει οτιδήποτε εκ των ανωτέρω, είναι ένοχος ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(6) Όποιος, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται να προσέλθει προς εξέταση όπως απαιτείται 
από την υποπαράγραφο (6) της παραγράφου 9 του ∆εκάτου Παραρτήµατος, είναι 
ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι χίλιες λίρες ή σε 
φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Ποινική ευθύνη 
συµβούλων κ.λ.π. 

47 του 95(Ι) του 
2004. 

48.—(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκηµα που αναφέρεται στον παρόντα Νόµο 
από νοµικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκηµα αυτό φέρουν εκτός από το ίδιο το 
νοµικό πρόσωπο, οι σύµβουλοι ή οι διευθύνοντες αξιωµατούχοι του νοµικού 
προσώπου. 
 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “διευθύνων αξιωµατούχος”, σε σχέση µε 
νοµικό πρόσωπο, σηµαίνει οποιοδήποτε διευθυντή, γραµµατέα ή άλλο παρόµοιο 
αξιωµατούχο του νοµικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί 
σε σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύµβουλος. 
 

 Βεβαιώσεις Φ.Π.Α. 
 

Παράλειψη υποβολής 
φορολογικών 

δηλώσεων κ.λ.π. 

49.—(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να υποβάλει οποιεσδήποτε 
φορολογικές δηλώσεις που απαιτούνται δυνάµει του παρόντος Νόµου (ή δυνάµει 
οποιασδήποτε διάταξης που καταργήθηκε µε τον παρόντα Νόµο) ή να τηρήσει 
οποιαδήποτε έγγραφα και να παράσχει τις διευκολύνσεις τις απαραίτητες για να 
επαληθευτούν τέτοιες δηλώσεις ή όταν ο Έφορος κρίνει ότι τέτοιες δηλώσεις είναι 
ελλιπείς ή ανακριβείς, ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του 
το ποσό του Φ.Π.Α. που είναι οφειλόµενο από αυτό το πρόσωπο και να 
γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο αυτό. 
 
(2) Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, για οποιαδήποτε καθορισµένη φορολογική 
περίοδο, έχει καταβληθεί ή πιστωθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο— 
 
(α) Ως επιστροφή Φ.Π.Α., ή 
 
(β) ως πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., οφειλόµενο προς αυτό, 
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οποιοδήποτε ποσό που δεν έπρεπε να καταβληθεί ή πιστωθεί, ή που δε θα έπρεπε να 
καταβληθεί ή πιστωθεί αν τα γεγονότα ήταν γνωστά ή αν ήταν όπως παρουσιάζονται 
εκ των υστέρων να είναι, ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό ως Φ.Π.Α. 
οφειλόµενο από το πρόσωπο για εκείνη την περίοδο και να γνωστοποιήσει το ποσό σε 
αυτό το πρόσωπο. 
 
(3) Ποσό το οποίο— 
 
(α) Είχε καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ως οφειλόµενο σε αυτό ως πιστωτικό 
υπόλοιπο Φ.Π.Α., και 
 

48(α) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) λόγω της ακύρωσης της εγγραφής του εν λόγω προσώπου δυνάµει της 
παραγράφου 13(2) µέχρι 4 του Μέρους Ι, παραγράφου 6(2) του Μέρους ΙΙ ή 
παραγράφου 6(2) ή (3) του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος, δεν έπρεπε να του 
είχε καταβληθεί. 
 
µπορεί να βεβαιωθεί δυνάµει του εδαφίου (2) πιο πάνω, ανεξάρτητα από το γεγονός 
της ακύρωσης. 
 
(4) Όταν βεβαιώνεται Φ.Π.Α. δυνάµει των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω σε σχέση µε 
την ίδια καθορισµένη φορολογική περίοδο, οι βεβαιώσεις µπορεί να συνδυαστούν και 
να γνωστοποιηθούν προς το πρόσωπο στο οποίο αφορούν ως µία βεβαίωση. 
 
(5) Όταν από πρόσωπο που παραλείπει να υποβάλει φορολογικά δήλωση, ή που 
υποβάλλει φορολογική δήλωση την οποία ο Έφορος κρίνει ελλιπή ή ανακριβή, 
απαιτείτο να υποβάλει την φορολογική δήλωση ως προσωπικός αντιπρόσωπος, 
διαχειριστής πτώχευσης, παραλήπτης, διαχειριστής, εκκαθαριστής ή πρόσωπο που 
ενεργεί διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε σχέση µε άλλο πρόσωπο, τότε 
το εδάφιο (1) πιο πάνω εφαρµόζεται ως εάν η αναφορά στο Φ.Π.Α. τον οφειλόµενο 
από αυτό το πρόσωπο να περιελάµβανε αναφορά στο Φ.Π.Α. τον οφειλόµενο από το 
άλλο πρόσωπο. 
 
(6) Όταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, στα πλαίσια ή για προώθηση επιχείρησης 
που ασκεί— 
 

48(β) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 

48(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Έχει αποκτήσει οποιαδήποτε αγαθά που του παραδόθηκαν, έχει αποκτήσει 
οποιαδήποτε αγαθά από άλλο κράτος µέλος ή έχει αποκτήσει διαφορετικά την κατοχή 
ή τον έλεγχο οποιωνδήποτε αγαθών, ή 
 
(β) έχει εισαγάγει οποιαδήποτε αγαθά από τόπο εκτός των κρατών µελών. 
 

 
 

48(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

τότε ο Έφορος µπορεί να αξιώσει από αυτό το πρόσωπο όπως από καιρό σε καιρό 
δίδει λογαριασµό για τα αγαθά· και αν αποτύχει να αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν 
παραδοθεί ή είναι διαθέσιµα να παραδοθούν ή ότι έχουν εξαχθεί ή µε άλλο τρόπο 
µεταφερθεί από τη ∆ηµοκρατία χωρίς να εξαχθούν ή µεταφερθούν τοιουτοτρόπως µε 
µορφή παράδοσης ή ότι έχουν απωλεσθεί ή καταστραφεί, ο Έφορος δύναται να 
βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του και να γνωστοποιήσει σε αυτό το πρόσωπο 
το ποσό του Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο σε σχέση µε την παράδοση των αγαθών 
αν είχαν παραδοθεί από αυτό. 
 

48(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(6Α) Όταν φορολογικός αποθηκευτής παραλείψει να καταβάλει τον Φ.Π.Α. που 
απαιτείται από τον Έφορο δυνάµει του άρθρου 13Ε(2), ο Έφορος δύναται να 
βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του το ποσό του Φ.Π.Α. που είναι οφειλόµενο 
από αυτό το πρόσωπο και να γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο αυτό. 
 

48(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(6Β) Όταν ο Έφορος κρίνει ότι αγαθά έχουν µετακινηθεί από αποθήκη ή φορολογική 
αποθήκη χωρίς την πληρωµή του καταβλητέου Φ.Π.Α. δυνάµει του άρθρου 13∆(4) 
επί αυτής της µετακίνησης, ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση 
του το ποσό του Φ.Π.Α. που είναι οφειλόµενο από το πρόσωπο που µετακίνησε τα 
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αγαθά ή άλλο πρόσωπο υπόχρεο και να γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο αυτό. 

 
 (7) Σε οποιαδήποτε περίπτωση που—1 

 
(α) ως αποτέλεσµα της παράλειψης προσώπου υποβάλει φορολογική δήλωση για 
καθορισµένη φορολογική περίοδο, ο Έφορος έχει εκδώσει βεβαίωση δυνάµει του 
εδαφίου (1) πιο πάνω για εκείνη την περίοδο. 
 
(β) ο Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε έχει καταβληθεί αλλά δεν έχει υποβληθεί κανονική 
φορολογική δήλωση για την περίοδο την οποία φορούσε η βεβαίωση, και 
 
(γ) ως αποτέλεσµα της παράλειψης να υποβληθεί φορολογική δήλωση για 
µεταγενέστερη καθορισµένη φορολογική περίοδο, η οποία είναι παράλειψη από 
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω ή πρόσωπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο (α) πιο πάνω ή πρόσωπου που ενεργεί υπό αντιπροσωπευτική 
ιδιότητα σε σχέση µε αυτό, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (5) πιο πάνω, ο Έφορος 
κρίνει αναγκαίο να εκδώσει άλλη βεβαίωση δυνάµει του εδαφίου (1) πιο πάνω. 
 
τότε, αν ο Έφορος το κρίνει σκόπιµο, έχοντας υπόψη την παράλειψη που αναφέρεται 
στην παράγραφο (α) πιο πάνω, δύναται να καθορίσει στη βεβαίωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο (γ) πιο πάνω ποσό Φ.Π.Α. µεγαλύτερο από εκείνο που διαφορετικά 
θα θεωρούσε να είναι κατάλληλο. 
 

48(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

(7Α) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 45(7) ή σε 
κανονισµούς που εκδίδονται µε βάσει το άρθρο 42(12), εκδίδει τιµολόγιο ή απόδειξη 
που δείχνει ποσό ότι είναι Φ.Π.Α. ή ότι περιλαµβάνει ποσό αποδοτέο ως Φ.Π.Α., τότε 
ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό που φαίνεται ως Φ.Π.Α. ή, ανάλογα µε 
την περίπτωση, που λαµβάνεται ότι αντιπροσωπεύει Φ.Π.Α., ως Φ.Π.Α. οφειλόµενο 
από το πρόσωπο που εκδίδει ή ανάλογα µε την περίπτωση, λαµβάνει το τιµολόγιο ή 
την απόδειξη και να γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο: 
 
Νοείται ότι, στην περίπτωση που το ποσό του Φ.Π.Α. περιλαµβάνει Φ.Π.Α. επί της 
απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος και ο Έφορος δεν ικανοποιείται ότι το εν 
λόγω ποσό Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί, δυνάµει του νόµου άλλου κράτους µέλους επί της 
παράδοσης ως αποτέλεσµα της οποίας εκείνα τα αγαθά αποκτήθηκαν, τότε ο Έφορος 
δύναται να βεβαιώσει τη διαφορά. 

 
48(η) του 95(Ι) του 

2004. 
(7Β) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφαλίζει χωρίς να δικαιούται ποσό: 
 
(α) Επιστροφής φόρου σύµφωνα µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 
12∆(5). 
 

(β) επιστροφή φόρου δυνάµει του άρθρου 27 ή 30Α του παρόντος Νόµου ή του 
άρθρου 31 του Νόµου του 1990. και 
 
(γ) επιστροφής φόρου δυνάµει του άρθρου 30, 
 
τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό ως Φ.Π.Α. οφειλόµενο από το 
πρόσωπο και να γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο. 
 

48(η) του 95(Ι) του 
2004. 

(7Γ) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει του άρθρου 45(7Α), παραδίδει ή ετοιµάζει 
ανακριβές πιστοποιητικό, ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει – 
 
(α) στην περίπτωση του εδαφίου (7Α)(α), τη διαφορά µεταξύ – 
 
(i) του ποσού του Φ.Π.Α. το ποίο θα ήταν επιβλητέο επί της συναλλαγής ή 
συναλλαγών αν το πιστοποιητικό ήταν ακριβές. και 
 
(ii) του ποσού του Φ.Π.Α. που πράγµατι είναι επιβλητέο. 
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(β) στην περίπτωση του εδαφίου (7Α)(β), το ποσό του Φ.Π.Α. που πράγµατι είναι 
επιβλητέο επί της απόκτησης, 
 

9 του 141(Ι) του 
2007. 

ως Φ.Π.Α. οφειλόµενο από το πρόσωπο που, ανάλογα µε την περίπτωση, παραδίδει ή 
ετοιµάζει το πιστοποιητικό και να γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο. 
 

48(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

(8) Όταν οποιοδήποτε ποσό έχει βεβαιωθεί και γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δυνάµει των εδαφίων (1), (2), (3) , (6), (6Α), (6Β), (7Α), (7Β) ή (7Γ) πιο 
πάνω, τότε αυτό θεωρείται, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου για 
ενστάσεις, ως ποσό Φ.Π.Α. οφειλόµενο από αυτό το πρόσωπο και µπορεί να 
ανακτηθεί ανάλογα, εκτός αν, και κατά την έκταση που, η βεβαίωση έχει εκ των 
υστέρων ανακληθεί ή τροποποιηθεί µε µείωση του ποσού. 
 
(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε γνωστοποίηση σε 
προσωπικό αντιπρόσωπο, διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη, διαχειριστή, 
εκκαθαριστή, ή πρόσωπο που ενεγεί διαφορετικά όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
θεωρείται ως γνωστοποίηση στο πρόσωπο σε σχέση µε το οποίο ενεργεί 
τοιουτοτρόπως. 
 

49 του 95(Ι) του 
2004. 

Βεβαιώσεις σε 
περιπτώσεις 
αποκτήσεων 

ορισµένων αγαθών 
από µη υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο. 

49Α.-(1) Όταν πρόσωπο το οποίο έχει, σε χρόνο που δεν ήταν υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο, αποκτήσει στη ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε αγαθά από άλλο κράτος µέλος 
που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα 
και – 
 

 
 
 
 

∆έκατο Παράρτηµα. 

(α) δεν έχει επιδοθεί στον Έφορο ειδοποίηση για αυτή την απόκτηση, είτε πριν είτε 
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου, από το πρόσωπο που 
απαιτείται σύµφωνα µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1(2Β) 
του ∆έκατου Παραρτήµατος. 

 
 (β) ο Έφορος δεν ικανοποιείται ότι τα στοιχεία αναφορικά µε την απόκτηση σε 
οποιαδήποτε ειδοποίηση που του έχει επιδοθεί είναι ακριβή και πλήρη. ή 
 

 (γ) υπάρχει παράλειψη στον εφοδιασµό του Εφόρου µε τις απαραίτητες πληροφορίες 
ώστε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε οποιανδήποτε τέτοια 
ειδοποίηση, 
 
τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του το ποσό αυτό ως 
Φ.Π.Α. οφειλόµενο επί της απόκτησης και να γνωστοποιήσει τη βεβαίωση στο 
πρόσωπο αυτό. 
 

 (2) Όταν οποιοδήποτε ποσό έχει βεβαιωθεί και γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δυνάµει του παρόντος άρθρου, τότε αυτό θεωρείται, τηρουµένων των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου για ενστάσεις ως ποσό Φ.Π.Α. οφειλόµενο από αυτό 
το πρόσωπο και µπορεί να ανακτηθεί ανάλογα, εκτός αν, η εξαιρουµένης της έκτασης 
που, η βεβαίωση έχει εκ των υστέρων ανακληθεί ή τροποποιηθεί µε µείωση του 
ποσού. 
 
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε γνωστοποίηση σε προσωπικό 
αντιπρόσωπο, διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη, διαχειριστή, εκκαθαριστή ή 
πρόσωπο που ενεργεί διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε σχέση µε το 
πρόσωπο που πραγµατοποιεί την εν λόγω απόκτηση, θεωρείται ως γνωστοποίηση στο 
πρόσωπο σε σχέση µε το ποίο ενεργεί τοιουτοτρόπως. 
 

Παραγραφή και 
συµπληρωµατικές 

βεβαιώσεις. 
50(α)(i)(ii) του 95(Ι) 

του 2004. 

50.—(1) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, βεβαίωση 
δυνάµει του άρθρου 49 ή 49Α δεν εκδίδεται µετά την πάροδο έξι ετών από το τέλος 
της καθορισµένης φορολογικής περιόδου ή εισαγωγής ή απόκτησης την οποία αφορά. 
 
(2) Τηρουµένου του εδαφίου (3) πιο κάτω, αν έχει απωλεσθεί Φ.Π.Α. ως αποτέλεσµα 
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δόλου ή εσκεµµένης παράλειψης του προσώπου του υπόχρεου στο φόρο, τότε µπορεί 
να εκδοθεί βεβαίωση ως εάν η αναφορά σε έξι έτη στο εδάφιο (1) ήταν αναφορά σε 
δώδεκα έτη. 
 

50(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Αν ο Έφορος κρίνει ότι το ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί δυνάµει του άρθρου 49 
ή 49Α υπερβαίνει το ποσό που βεβαιώθηκε, τότε, την ή πριν την τελευταία ηµέρα 
κατά την οποία η βεβαίωση θα µπορούσε να εκδοθεί, ο Έφορος δύναται να εκδώσει 
συµπληρωµατική βεβαίωση για το επιπλέον ποσό και να γνωστοποιήσει το ποσό στο 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 
 
(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων του παρόντος άρθρου, αν— 
 

50(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

50(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(α) Βεβαίωση φόρου που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 49 ή 49Α · ή 
 
 

2(β) του 86(Ι) του 
2017. 

(β) απόφαση του Εφοριακού Συµβουλίου η οποία αφορά ένσταση για βεβαίωση 
φόρου που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 49 ή 49Α. 
 
 

2(α) του 86(Ι) του 
2017. 

κηρυχθεί εν όλω ή εν µέρει άκυρη από το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο δυνάµει του Άρθρου 
146 του Συντάγµατος και παρίσταται ανάγκη επανεξέτασης ο Έφορος δύναται να 
εκδώσει νέα βεβαίωση µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία που εκδόθηκε η 
απόφαση του ∆ικαστηρίου. 
 

 Καταβολή ποσού µη οφειλόµενου 
 

Ανάκτηση 
αχρεωστήτως 

καταβληθέντος 
Φ.Π.Α. 

51.—(1) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει (είτε πριν είτε µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου) καταβάλει ποσό στον Έφορο ως Φ.Π.Α. το οποίο δεν ήταν Φ.Π.Α. 
οφειλόµενος, τότε ο Έφορος είναι υπόχρεος να επιστρέψει στο πρόσωπο αυτό το εν 
λόγω ποσό. 
 
(2) Ο Έφορος είναι υπόχρεος να επιστρέψει ποσό δυνάµει του παρόντος άρθρου µόνο 
αν υποβληθεί σχετική απαίτηση. 
 
(3) Ο Έφορος δύναται να αρνηθεί να ικανοποιήσει απαίτηση δυνάµει του παρόντος 
άρθρου αν η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα πλούτιζε αδικαιολόγητα το πρόσωπο 
που υποβάλλει την απαίτηση. 
 
(4) Κανένα ποσό δεν µπορεί να απαιτηθεί δυνάµει του παρόντος άρθρου ύστερα από 
την πάροδο τριών ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία καταβλήθηκε, εκτός στις 
περιπτώσεις που εφαρµόζεται το εδάφιο (5) πιο κάτω. 
 
(5) Όταν ποσό έχει καταβληθεί στον Έφορο λόγω λάθους, η απαίτηση για την 
επιστροφή του ποσού δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορεί να υποβληθεί σε 
οποιοδήποτε χρόνο πριν την πάροδο τριών ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
το πρόσωπο που υποβάλλει την απαίτηση ανακάλυψε το λάθος ή θα µπορούσε µε 
λογική επιµέλεια να το ανακαλύψει. 
 
(6) Οποιαδήποτε απαίτηση δυνάµει του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στον τύπο και 
µε τον τρόπο που καθορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο µε Κανονισµούς και 
υποστηρίζεται µε έγγραφες αποδείξεις· Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος εδαφίου 
µπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για διαφορετικές περιπτώσεις. 
 
(7) Εκτός όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Έφορος δεν είναι υπόχρεος  να 
επιστρέφει ποσό που καταβλήθηκε σε αυτόν ως Φ.Π.Α. εξαιτίας του γεγονότος ότι 
δεν ήταν Φ.Π.Α. οφειλόµενος σε αυτόν. 
 

51 του 95(Ι) του 
2004. 

51Α.-(1) Ένσταση δύναται να υποβληθεί προς τον Έφορο αναφορικά µε οποιοδήποτε 
ποσό Φ.Π.Α. που έχει βεβαιωθεί και γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει 
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των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και αυτή δεν εξετάζεται αν υποβληθεί µετά την 
πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης του ποσού 
Φ.Π.Α. που έχει βεβαιωθεί. 
 

 (2) Όταν ο Έφορος υιοθετεί εν µέρει ή απορρίπτει µια ένσταση που υποβλήθηκε µε 
βάση το εδάφιο (1), η απόφασή του επί της ένστασης περιλαµβάνει ρητώς τους 
λόγους στους οποίους βασίστηκε και πληροφορεί το πρόσωπο που υπέβαλε την 
ένσταση – 
 
(α) για το δικαίωµα του – 
 
 

3 του 86(Ι) του 2017. (i) Να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συµβούλιο· ή  
 
(ii) να υποβάλει προσφυγή στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε το Άρθρο 146 
του Συντάγµατος, οπότε εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 52. 
 

 (β) για χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία τα προαναφερόµενα δικαιώµατα δύνανται να 
ασκηθούν. 
 

 ΜΕΡΟΣ V — ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

4 του 86(Ι) του 2017. 
Ιεραρχική προσφυγή 

στο Εφοριακό 
Συµβούλιο. 
4 του 1978 

23 του 1978 
41 του 1979 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 
10 του 1991 
57 του 1991 

86(Ι) του 1994 
104(Ι) του 1995 
80(Ι) του 1999 

153(Ι) του 1999 
122(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2004 
214(Ι) του 2004 
106(Ι) του 2005 
135(Ι) του 2005 
72(Ι) του 2008 
46(Ι) του 2009 

136(Ι) του 2010 
163(Ι) του 2012 
197(Ι) του 2012 
198(Ι) του 2012 
91(Ι) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(Ι) του 2015 
188(Ι) του 2015 
37(Ι) του 2016. 

 

52.-(1) Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο πριν την υποβολή προσφυγής στο ∆ιοικητικό 
∆ικαστήριο, δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συµβούλιο το 
οποίο καθιδρύεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 4Α του περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόµου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία τα οποία να 
υποστηρίζουν το βάσιµο αυτής, ως προς τα ακόλουθα θέµατα: 

 (α) Επιβληθέν ποσό Φ.Π.Α. επί της παράδοσης οποιωνδήποτε αγαθών ή της παροχής 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών, επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος ή επί 
της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών·  
 

 (β) το ποσό οποιουδήποτε φόρου εισροών το οποίο µπορεί να εκπέσει οποιοδήποτε 
πρόσωπο· 
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 (γ) βεβαίωση Φ.Π.Α. δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 49 και 49Α· 
 

 (δ) έκδοση βεβαίωσης φόρου δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 50· 
 

 (ε) οποιαδήποτε οδηγία ή συµπληρωµατική οδηγία εκδιδόµενη δυνάµει της 
παραγράφου 2 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήµατος· 
 

 (στ) οποιαδήποτε απόφαση λαµβανόµενη δυνάµει της παραγράφου 1 του Μέρους Ι 
του Τέταρτου Παραρτήµατος.  
 

  (2) Ιεραρχική Προσφυγή µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται 
εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στον αιτητή της 
σχετικής απόφασης ή πράξης του Εφόρου και η περίοδος των σαράντα πέντε (45) 
ηµερών δύναται να παραταθεί για εύλογο χρόνο στην περίπτωση που το Εφοριακό 
Συµβούλιο ικανοποιείται, κατόπιν γραπτής αίτησης που υποβάλλεται από τον αιτητή 
η οποία συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά στοιχεία, ότι η µη έγκαιρη 
καταχώριση της ιεραρχικής προσφυγής οφείλεται σε απουσία του αιτητή από τη 
∆ηµοκρατία, σε ασθένειά του ή σε άλλη εύλογη αιτία. 
 

5 του 86(Ι) του 2017. 
Υποβολή ένστασης 

στον Έφορο. 

52Α. Υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δύναται να υποβάλει ένσταση στον Έφορο ως 
προς τα ακόλουθα θέµατα: 
 
(α) Την εγγραφή ή την ακύρωση εγγραφής οποιουδήποτε προσώπου δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου· 
 
(β) την ένταξη, ακύρωση ένταξης ή παραµονή οποιουδήποτε προσώπου στο Ειδικό 
Καθεστώς Αγροτών· 
 
(γ) οποιαδήποτε απαίτηση επιστροφής φόρου σύµφωνα µε Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 12∆· 
 
(δ) την επιτρεπόµενη αναλογία φόρου εισροών δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
21·  
 
(ε) απαίτηση από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
22·  
 
(στ) απαίτηση επιστροφής φόρου δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 27 ή του 
άρθρου 42· 
 
(ζ) το ποσό οποιωνδήποτε επιστροφών δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 30Α· 
 
(η) οποιαδήποτε απόρριψη αίτησης δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 32· 
 
(θ) την επίδοση γνωστοποίησης δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 32·  
 
(ι) την απαίτηση κατάθεσης εγγύησης δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 37 ή της 
παραγράφου 3(2) του ∆έκατου Παραρτήµατος· 
 
(ια) απαίτηση για την επιστροφή ποσού δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 51· 
 
(ιβ) τον καθορισµό της αξίας συναλλαγών µε µέθοδο που περιγράφεται σε 
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1(3) του ∆έκατου 
Παρατήµατος· 
 
(ιγ) οποιαδήποτε άρνηση εξουσιοδότησης σε σχέση µε το σχέδιο που θεσπίζεται µε 
βάση Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1(4) του ∆έκατου 
Παραρτήµατος·  
 
(ιδ) οποιεσδήποτε απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον Έφορο σε συγκεκριµένη 
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περίπτωση δυνάµει της παραγράφου 2 (2) (β) του ∆έκατου Παραρτήµατος·  
 
(ιε) οποιαδήποτε επιβολή πρόσθετου φόρου, χρηµατικής επιβάρυνσης ή τόκου 
δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 45, 45Α και 45Β. 
 

  
6 του 86(Ι) του 2017. 

Προϋποθέσεις 
άσκησης ιεραρχικής 

προσφυγής στο 
Εφοριακό Συµβούλιο. 

53. Το Εφοριακό Συµβούλιο προχωρεί στην εξέταση υποβληθείσας ιεραρχικής 
προσφυγής µόνον εφόσον ο αιτητής- 

  

  (α) Έχει υποβάλει τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που να υποστηρίζουν το 
βάσιµο αυτής·  

   
  (β) έχει υποβάλει όλες τις απαιτούµενες φορολογικές δηλώσεις δυνάµει της 

παραγράφου 1(1) του ∆έκατου Παραρτήµατος και έχει καταβάλει τα ποσά 
που εµφαίνονται στις δηλώσεις αυτές ως καταβλητέα από αυτόν ή έχει προβεί 
σε διευθέτηση αναφορικά µε αυτά· 

   
  (γ) έχει καταβάλει το µη αµφισβητούµενο ποσό, έχει προβλέψει τη 

διευθέτηση αναφορικά µε αυτό ή έχει παράσχει ανάλογη εγγύηση στο 
Εφοριακό Συµβούλιο εφόσον αυτή απαιτήθηκε από το Εφοριακό Συµβούλιο 
στην περίπτωση που η ιεραρχική προσφυγή υποβάλλεται εναντίον απόφασης 
για θέµα που προβλέπεται στο άρθρο 52: 
 
 Νοείται ότι, σε περίπτωση επίτευξης συµβιβασµού δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού, δεν 
υφίσταται δικαίωµα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, ιεραρχική προσφυγή την οποία το Εφοριακό 
Συµβούλιο κρίνει ως αβάσιµη, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
εξετάζεται συνοπτικά και απορρίπτεται, χωρίς να καλείται ενώπιον του 
Εφοριακού Συµβουλίου ο αιτητής ή ο Έφορος. 
 

Προσφυγές. 
8 του 86(Ι) του 2017. 

54. Εάν ως αποτέλεσµα ακυρωτικής απόφασης του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου µε βάση 
το άρθρο 146 του Συντάγµατος ο Έφορος οφείλει να καταβάλει ή να επιστρέψει σε 
κάποιο πρόσωπο συγκεκριµένο ποσό χρηµάτων, περιλαµβανοµένου και του ποσού 
που εισέπραξε µε βάση το άρθρο 53(3), τότε επιστρέφει ή καταβάλλει το εν λόγω 
ποσό µε τόκο προς εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως. 
 

7 του 86(Ι) του 2017. 
∆ιαδικασία υποβολής 

ιεραρχικής 
προσφυγής στο 

Εφοριακό Συµβούλιο. 

54Α. (1) Το Εφοριακό Συµβούλιο κοινοποιεί στον Έφορο την υποβληθείσα ιεραρχική 
προσφυγή και απαιτεί την υποβολή έκθεσης και οποιωνδήποτε στοιχείων τα οποία 
κρίνει αναγκαία εντός ειδικά τασσόµενης προθεσµίας, η οποία δεν δύναται να 
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. 
 

 (2) Το Εφοριακό Συµβούλιο ορίζει ηµεροµηνία για την ακρόαση της ιεραρχικής 
προσφυγής και µε έγγραφη ειδοποίηση καλεί τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο αυτού να 
παρουσιαστεί ενώπιόν του και να εκθέσει τις απόψεις του αναφορικά µε οποιοδήποτε 
θέµα σχετικό µε την εξεταζόµενη ιεραρχική προσφυγή. 
 

 (3) Κατά την ακρόαση της ιεραρχικής προσφυγής ούτε ο Έφορος ούτε ο αιτητής 
έχουν το δικαίωµα να παρουσιάσουν λόγους ή στοιχεία που δεν είχαν προσαχθεί κατά 
την εξέταση της ένστασης του αιτητή από τον Έφορο ή κατά την έκδοση της 
διοικητικής πράξης, εκτός εάν τέτοια στοιχεία διαπιστώνεται ότι για αντικειµενικούς 
λόγους δεν ήταν δυνατό να προσκοµιστούν από τον αιτητή στο εν λόγω στάδιο ή να 
αποκαλυφθούν µετά από λελογισµένη υπό τις περιστάσεις έρευνα από τον Έφορο. 
 

 (4) Μετά την περάτωση της εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής, το Εφοριακό 
Συµβούλιο, µε βάση τα υποβληθέντα σε αυτό στοιχεία, δύναται να εκδώσει µία από 



 

95(I)/2000 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 81 of 160 

 

τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 

 (α) Να ακυρώσει ή επικυρώσει εν όλω ή εν µέρει την απόφαση του Εφόρου· 
 

 (β) να τροποποιήσει την απόφαση του Εφόρου· 
 

 (γ) να εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου· 
 

 (δ) να παραπέµψει την υπόθεση στον Έφορο µε οδηγίες προς αυτόν να προβεί σε 
συγκεκριµένες ενέργειες. 
 

 (5) Η διαδικασία εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής ολοκληρώνεται το ταχύτερο 
δυνατό και η απόφαση του Εφοριακού Συµβουλίου εκδίδεται το αργότερο σε ένα 
χρόνο από την ηµεροµηνία υποβολής αυτής. 
 

 (6) Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη για την έκδοση νέας διοικητικής πράξης ως 
αποτέλεσµα της απόφασης του Εφοριακού Συµβουλίου για να εφαρµοστεί η απόφαση 
για συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Εφοριακού Συµβουλίου, η νέα αυτή διοικητική 
πράξη εκδίδεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµέρα έκδοσης της απόφασης του 
Εφοριακού Συµβουλίου. 
 

 ΜΕΡΟΣ VI — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Συναλλαγές που 
εκτείνονται µετά την 
αλλαγή συντελεστή 

κ.λ.π. 
53(α) του 95(Ι) του 

2004. 
53(γ) του 95(Ι) του 

2004. 
 

55.—(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται όταν υπάρχει αλλαγή στο συντελεστή Φ.Π.Α. 
που ισχύει δυνάµει των άρθρων 17 ή 18 ή στην περιγραφή εξαιρούµενων 
,υποκείµενων στο µηδενικό συντελεστή ή µειωµένο συντελεστή αποκτήσεων. 
 
(2) Όταν— 
 
(α) Συναλλαγή που επηρεάζεται από την αλλαγή θα θεωρείτο, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη το άρθρο 9(4), (5), (6) ή (10), δυνάµει του άρθρου 9(2) ή (3) ότι 
πραγµατοποιείται πλήρως ή µερικώς σε κάποιο χρόνο που δε θα επηρεαζόταν από την 
αλλαγή· ή 
 
(β) συναλλαγή που δεν επηρεάζεται από την αλλαγή θα θεωρείτο, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 9(4), (5), (6) ή (10), δυνάµει του άρθρου 9(2) ή (3) ότι 
πραγµατοποιείται πλήρως ή µερικώς σε κάποιο χρόνο που θα επηρεαζόταν 
τοιουτοτρόπως. 
 

 
 

53(β) του 95(Ι) του 
2004. 

ο συντελεστής µε βάση τον οποίο επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής, ή 
οποιοδήποτε ζήτηµα κατά πόσο η συναλλαγή είναι εξαιρούµενη ή υποκείµενη στο 
µηδενικό συντελεστή ή στο µειωµένο συντελεστή, καθορίζεται, αν το πρόσωπο που 
την πραγµατοποιεί το επιλέξει, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 9(4), (5), (6) ή 
(10). 
 

 
 

53(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου σε σχέση µε το χρόνο 
που µια συναλλαγή θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα µπορούν να προβλέπουν ότι το 
παρόν άρθρο εφαρµόζεται ωσάν οι αναφορές του εδαφίου (2) πιο πάνω στο άρθρο 
9(4), (5), (6) ή (10) να περιλαµβάνουν αναφορές σε καθορισµένες διατάξεις των 
Κανονισµών. 
 

53(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(3Α) Όταν – 
 
(α) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος η οποία επηρεάζεται από 
την αλλαγή δεν θα επηρεάζετο, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, αν είχε θεωρηθεί ότι 
λάµβανε χώρα κατά το χρόνο του γεγονότος το οποίο, σε σχέση µε την εν λόγω 
απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης της 
απόκτησης. ή 
 
(β) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος η οποία δεν επηρεάζεται 
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από την αλλαγή θα επηρεαζόταν, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, αν είχε θεωρηθεί ότι 
λάµβανε χώρα κατά το χρόνο αυτού του γεγονότος, 
 
ο συντελεστής µε βάση τον οποίο επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της απόκτησης ή 
οποιοδήποτε ζήτηµα κατά πόσο η απόκτηση είναι εξαιρούµενη ή υποκείµενη στο 
µηδενικό συντελεστή ή µειωµένο συντελεστή, καθορίζεται, αν το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την απόκτηση το επιλέξει, κατά το χρόνο εκείνου του γεγονότος. 
 

 (4) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου 1 του ∆έκατου 
Παραρτήµατος µπορούν να προβλέπουν την αντικατάσταση ή διόρθωση 
οποιουδήποτε τιµολογίου Φ.Π.Α. το οποίο— 
 
(α) Σχετίζεται µε συναλλαγή σε σχέση µε την οποία γίνεται επιλογή δυνάµει του 
παρόντος άρθρου, αλλά 
 
(β) εκδόθηκε πριν να γίνει η επιλογή. 
 

53(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

(5) ∆εν µπορεί να γίνει επιλογή δυνάµει του παρόντος άρθρου σε σχέση µε 
συναλλαγή για την οποία εφαρµόζεται το άρθρο 9(9) ή η παράγραφος 5 του ∆εύτερου 
Παραρτήµατος. 
 

53(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

(6) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε απόκτηση υποκείµενη στο µηδενικό συντελεστή 
είναι αναφορές σε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος που είναι εκείνη σε 
σχέση µε την οποία το άρθρο 25(3) προβλέπει να µην επιβάλλεται Φ.Π.Α.. 
 

53(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

(7) Αναφορές στο παρόν άρθρο – 
 
(α) σε συναλλαγή που είναι συναλλαγή υποκείµενη στο µειωµένο συντελεστή. ή 
 
(β) σε απόκτηση που είναι απόκτηση υποκείµενη στο µειωµένο συντελεστή, 
 
είναι αναφορές µε συναλλαγή ή, ανάλογα µε την περίπτωση, απόκτηση, που είναι 
εκείνη επί της οποίας επιβάλλεται Φ.Π.Α. µε το συντελεστή που ισχύει δυνάµει του 
άρθρου 18. 
 

Αναπροσαρµογή 
συµβάσεων. 

56.—(1) Όταν, ύστερα από τη σύναψη σύµβασης για την παράδοση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών και πριν να παραδοθούν τα αγαθά ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, 
υπάρχει αλλαγή στο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται επί της συναλλαγής, τότε, εκτός αν η 
σύµβαση προβλέπει διαφορετικά, προστίθεται στην αντιπαροχή ή αφαιρείται από 
αυτή ποσό ίσο προς την αλλαγή. 
 
(2) Αναφορές του παρόντος άρθρου σε αλλαγή στο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται επί 
συναλλαγής περιλαµβάνουν αναφορές σε αλλαγή που συνεπάγεται επιβολή ή µη 
επιβολή Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής. 
 

Επίδοση 
γνωστοποιήσεων. 

57. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, απαίτηση, απόφαση, οδηγία ή άλλη πράξη που 
πρέπει να επιδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου 
µπορεί να κοινοποιηθεί µε επιστολή που απευθύνεται στο εν λόγω πρόσωπο ή στον 
αντιπρόσωπο του για σκοπούς Φ.Π.Α. και η οποία αποστέλλεται µε συστηµένη 
επιστολή ταχυδροµικώς στην τελευταία δηλωθείσα ή συνηθισµένη διαµονή ή έδρα 
της επιχείρησης του προσώπου αυτού ή του αντιπροσώπου του ή παραδίδεται 
προσωπικώς στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται ή τον αντιπρόσωπό του. 
 

Χρηµατικές 
επιβαρύνσεις µε βάση 

Κανονισµούς. 
54 του 95(Ι) του 

2004. 
 

58. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 45(5)(στ), οποιοιδήποτε Κανονισµοί που 
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση τον παρόντα Νόµο µπορούν να 
περιέχουν διατάξεις για την επιβολή χρηµατικής επιβάρυνσης 50 λιρών στα πρόσωπα 
που παραβαίνουν τις διατάξεις των Κανονισµών αυτών. 
 

Επιφυλάξεις και 
µεταβατικές 

59.—(1) Ο περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 1990 ή οποιαδήποτε άρθρα 
αυτού καταργούνται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται 
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διατάξεις, και 
καταργήσεις. 
246 του 1990 

52(Ι) του 1992 
4(Ι) του 1993 

39(Ι) του 1993 
20(Ι) του 1994 
65(Ι) του 2000 
88(Ι) του 2000. 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Η συνέχεια της νοµοθεσίας που σχετίζεται µε το Φ.Π.Α., δεν επηρεάζεται από την 
αντικατάσταση του καταργηθέντος Νόµου από τον παρόντα Νόµο. 
 
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αµέσως πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος Νόµου, ήταν ή θεωρείται ότι ήταν, υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, 
εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του αυτή και µετά την εν λόγω ηµεροµηνία και 
θεωρείται ως εγγεγραµµένο στο Μητρώο Φ.Π.Α. µε βάση τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου. 
 
(4) Εάν η φορολογική περίοδος οποιουδήποτε υποκειµένου στο φόρο προσώπου, 
άρχισε πριν και θα συµπληρωθεί µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόµου, τότε οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά την εν λόγω φορολογική 
περίοδο, ρυθµίζεται µε βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος Νόµου καθόσον αφορά 
το µέρος της φορολογικής περιόδου που προηγήθηκε της εν λόγω ηµεροµηνίας. 
 

55 του 95(Ι) του 
2004. 

Πρώτο Παράρτηµα. 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 
 

(5) Οι εγγραφές στο Μητρώο Φ.Π.Α. για τους σκοπούς του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ 
του Πρώτου Παραρτήµατος που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου, 
θα ισχύσουν ως να έγιναν δυνάµει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ του 
Πρώτου Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 
 

55 του 95(Ι) του 
2004. 

(6) Η έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως φορολογικού αποθηκευτή Φ.Π.Α. και η 
έγκριση οποιουδήποτε τόπου ως φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. από τον Έφορο για 
τους σκοπούς του άρθρου 13Β που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Νόµου, θα ισχύσουν ως να έγιναν δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 13Β του 
παρόντος Νόµου. 
 

2 του 172(Ι) του 
2012. 

(7) Τηρουµένων των διατάξεων της νοµοθεσίας που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις 
καθώς και τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, ο Υπουργός Οικονοµικών, κατόπιν 
αίτησης δικαιούχου προσώπου που υποβάλλεται σε αυτόν ή σε εξουσιοδοτηµένο από 
αυτόν πρόσωπο και µετά από πρόταση του Εφόρου και απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, δύναται να διαγράψει οποιοδήποτε ποσό επιβληθείσας πρόσθετης 
επιβάρυνσης ή και επιβληθέντος ποσού τόκου δυνάµει του άρθρου 38 ή και 
επιβληθείσας χρηµατικής επιβάρυνσης δυνάµει του εδαφίου (14) του άρθρου 25 του 
Νόµου του 1990, όταν το δικαιούχο πρόσωπο έχει καταβάλει πριν την έναρξη ισχύος 
του παρόντος εδαφίου ή δεσµεύεται να καταβάλει το οφειλόµενο βάσει των 
διατάξεων του Νόµου του 1990, ποσό φόρου, εντός της χρονικής προθεσµίας που θα 
ορίσει ο Υπουργός Οικονοµικών ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, 
τηρουµένων των ακόλουθων: 
 

 (α) Για πρόσωπα των οποίων η εγγραφή έχει ακυρωθεί λόγω του ότι έχουν παύσει να 
ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση και συνεχίζουν για περίοδο τριών ετών από τον 
χρόνο αυτό, να µην ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, διαγράφεται ολόκληρο το ποσό 
επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης ή και επιβληθέντος ποσού τόκου δυνάµει του 
άρθρου 38 ή και επιβληθείσας χρηµατικής επιβάρυνσης δυνάµει του εδαφίου (14) του 
άρθρου 25 του Νόµου του 1990 µειωµένο κατά το κατ’ αποκοπήν ποσό των 
διακοσίων ευρώ (€200) ή αν αυτό είναι µικρότερο των διακόσιων ευρώ (€200), τότε 
οφείλουν να καταβάλουν αυτό: 
 

 Νοείται ότι η παύση άσκησης επιχείρησης δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτή 
ήταν αποτέλεσµα µεταβίβασης αυτής ως δρώσας οικονοµικής µονάδας χωρίς να 
τροποποιείται ουσιωδώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής. 
 

 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα  
της Ε.Ε.: L 397, 

(β) Για πρόσωπα που εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένα στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. ή δεν καλύπτεται η ακύρωση της εγγραφής τους από την παράγραφο (α), 
οποιαδήποτε διαγραφή ποσού επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης ή επιβληθέντος 
ποσού τόκου δυνάµει του άρθρου 38 ή επιβληθείσας χρηµατικής επιβάρυνσης 
δυνάµει του εδαφίου (14) του άρθρου 25 του Νόµου του 1990, διέπεται από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, τον 
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28.12.2006, σ. 5. 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα  
της Ε.Ε.: L 337, 

21.12.2007, σ. 35. 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα  
της Ε.Ε.: L 193, 

24.07.2007, σ. 6. 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο(Ι): 

6.11.2009 
7.12.2012. 

 

Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής της 20ης ∆εκεµβρίου 2007 και τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 και σε τέτοια 
περίπτωση, µε την αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών ή σε 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, υποβάλλεται και η γραπτή δήλωση που 
απαιτείται µε βάση τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις 
Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµούς του 2009 και του 2012, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
 

 (γ) Πρόσωπα για τα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος (β) και τα οποία δεσµεύονται 
να καταβάλουν τον οφειλόµενο φόρο, οφείλουν να καταβάλουν επιπρόσθετα το µέρος 
του οφειλόµενου ποσού επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης ή επιβληθέντος ποσού 
τόκου δυνάµει του άρθρου 38 ή επιβληθείσας χρηµατικής επιβάρυνσης δυνάµει του 
εδαφίου (14) του άρθρου 25 του Νόµου του 1990, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόµενου ποσού φόρου ή αν αυτό είναι µικρότερο των 
διακόσιων ευρώ (€200), τότε οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των διακοσίων ευρώ 
(€200) που δεν διαγράφεται. 
 

 (δ) Για πρόσωπα για τα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος (β) και τα οποία έχουν 
καταβάλει το φόρο πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος εδαφίου, διαγράφεται 
οποιοδήποτε ποσό επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης ή επιβληθέντος ποσού τόκου 
δυνάµει του άρθρου 38 ή επιβληθείσας χρηµατικής επιβάρυνσης δυνάµει του εδαφίου 
(14) του άρθρου 25 του Νόµου του 1990 µειωµένο κατά το ποσό των διακοσίων ευρώ 
(€200), µε την καταβολή του ποσού των διακοσίων ευρώ (€200) από το εν λόγω 
πρόσωπο µόνο στην περίπτωση που το ποσό επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης ή 
επιβληθέντος ποσού τόκου δυνάµει του άρθρου 38 ή επιβληθείσας χρηµατικής 
επιβάρυνσης δυνάµει του εδαφίου (14) του άρθρου 25 του Νόµου του 1990, που 
δύναται να διαγραφεί, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα  
Τρίτο (Ι): 
6.11.2009 
7.12.2012. 

 

(ε) Πρόσωπο δεν είναι δικαιούχο να υποβάλει αίτηση δυνάµει των διατάξεων της 
παραγράφου (β), όταν το ποσό πρόσθετης χρηµατικής επιβάρυνσης και τόκου που 
επιβλήθηκε µε βάση το άρθρο 38 και χρηµατικής επιβάρυνσης που επιβλήθηκε µε 
βάση το εδάφιο (14) του άρθρου 25 του Νόµου του 1990, µειωµένο κατά το ποσό που 
αναλογεί στο ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ποσού του φόρου ή, ανάλογα 
µε την περίπτωση, κατά το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200), είναι µεγαλύτερο των 
ανώτατων ορίων που καθορίζονται στους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας) Κανονισµούς του 2009 και του 2012, όπως αυτοί 
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 
 

 Νοείται ότι ο Έφορος δεν υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό Οικονοµικών 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου όταν η αίτηση σχετίζεται µε 
προβληµατική επιχείρηση. 
 

 Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, επιχείρηση είναι προβληµατική εφόσον δεν 
είναι ικανή, µε δικούς της οικονοµικούς πόρους ή µε πόρους που δύναται να 
εξασφαλίσει από ιδιοκτήτες ή µετόχους της και πιστωτές της, να ανακόψει τη 
ζηµιογόνο πορεία της και πρόσωπο που εξακολουθεί να έχει Φ.Π.Α. οφειλόµενο µε 
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι ασκεί προβληµατική 
επιχείρηση, αν το εν λόγω χρέος έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο. 
 

2 του 154(Ι) του 
2014. 

(8) Για τους σκοπούς του εδαφίου (7), όταν το ποσό για το οποίο υποβάλλεται αίτηση 
για µείωση ή κατάργηση από δικαιούχο πρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο από αυτό 
πρόσωπο δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) δεν απαιτείται απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου, αλλά απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από 
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πρόταση του Εφόρου. 
 

56 του 95(Ι) του 
2004. 

Μεταβατικά µέτρα σε 
σχέση µε την 

προσχώρηση της 
∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

59Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόµου, όταν αγαθά: 
 
(α) Έχουν εισέλθει στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας πριν την 1η Μαΐου 2004. και 
 
(β) κατά την είσοδο τους στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας έχουν υπαχθεί σε – 
 
(i) τελωνειακές αποθήκες, αποθήκες αποταµίευσης ή ελεύθερης ζώνης. 

 
(ii) καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή µεταφόρτωτης. και 
 
(γ) έχουν γίνει δεκτά στα χωρικά ύδατα της ∆ηµοκρατίας- 
 
(i) για να ενσωµατωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης, µε σκοπό την 
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, µετασκευή τους ή του εξοπλισµού τους ή για τη 
σύνδεση των εξέδρων µε τη ξηρά, ή 
 
(ii) για τον ανεφοδιασµό των εν λόγω εξέδρων γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης; και 
 
(δ) δεν έχουν εξέλθει από τα πιο πάνω καθεστώτα πριν την 1η Μαΐου 2004, 
 
οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγµή της υπαγωγής τους στα πιο πάνω καθεστώτα 
συνεχίζουν να εφαρµόζονται µέχρι την έξοδο των αγαθών από τα εν λόγω καθεστώτα 
µετά από την 1 Μαΐου, 2004. 
 
(2) Όταν αγαθά – 
 
(α) έχουν υπαχθεί πριν την 1η Μαΐου 2004 σε καθεστώς κοινής διαµετακόµισης ή σε 
άλλο καθεστώς τελωνειακής διαµετακόµισης και 
 
(β) δεν εξήλθαν από το καθεστώς αυτό πριν την 1η Μαΐου 2004, 
 
οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγµή της υπαγωγής των αγαθών στο εν λόγω 
καθεστώς συνεχίζουν να εφαρµόζονται µέχρι την έξοδο των αγαθών από το εν λόγω 
καθεστώς µετά την 1η Μαΐου 2004. 
 
(3) Εξοµοιώνονται µε εισαγωγή αγαθών: 
 
(α) τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η µετακίνηση, ακόµη και 
αντικανονική, των αγαθών από ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στις 
παραγράφους (β) και (γ) του εν λόγω εδαφίου είτε από καθεστώς παρόµοιο µε αυτά 
τα καθεστώτα και στα οποία είχαν υπαχθεί τα αγαθά πριν από την 1η Μαΐου 2004. 

 
(β) η λήξη ισχύος του καθεστώτος που αναφέρεται στο εδάφιο (2) που άρχισε πριν 
την 1η Μαΐου 2004, για σκοπούς παράδοσης αγαθών για αντιπαροχή που 
πραγµατοποιήθηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή. 

 
(γ) κάθε παρατυπία ή αδίκηµα που έχει διαπραχθεί κατά τη διάρκεια που τα αγαθά 
βρίσκονται στο καθεστώς που αναφέρεται στο εδάφιο (2), υπό τους όρους της 
παραγράφου (β). 
 
Η εισαγωγή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία όταν τα αγαθά 
εξέρχονται από το καθεστώς στο οποίο είχαν υπαχθεί πριν την 1η Μαΐου 2004 σε 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας. 
 
(4) Εξοµοιώνεται µε εισαγωγή αγαθών ή οποιαδήποτε χρήση µετά την 1η Μαΐου 
2004, στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, από υποκείµενο ή µη υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο, αγαθών που του έχουν παραδοθεί πριν την 1η Μαΐου 2004, στο εσωτερικό 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό ενός από τα νέα κράτη µέλη, όταν 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις – 
 
(α) η παράδοση των αγαθών είχε τύχει απαλλαγής ή δύναται να τύχει απαλλαγής 
δυνάµει παρόµοιων διατάξεων που ισχύουν στα κράτη µέλη και στα νέα κράτη µέλη 
µε εκείνων των διατάξεων του άρθρου 25 (6), (7) και (8). 
 

(β) τα αγαθά δεν είχαν εισαχθεί στη ∆ηµοκρατία πριν από την 1η Μαΐου 2004. 
 
(5) ∆εν επιβάλλεται Φ.Π.Α.  
 
(α) επί εισαγόµενων αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται εκτός της 
διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. ή 
 
(β) επί εισαγόµενων αγαθών που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά 
την έννοια του εδαφίου (3)(α) τα οποία δεν είναι µεταφορικά µέσα, και 
αποστέλλονται εκ νέου ή µεταφέρονται προς το κράτος µέλος από το οποίο 
εξήχθηκαν και από το πρόσωπο που τα εξήγαγε. ή 
 
(γ) επί µεταφορικών µέσων που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά 
την έννοια του εδαφίου (3)(α) που αποκτήθηκαν ή είχαν εισαχθεί πριν από την 1η 
Μαίου 2004 υπό τους γενικούς όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς ενός από τα 
νέα κράτη µέλη ή ενός από τα κράτη µέλη ή/και δεν έτυχαν λόγω της εξαγωγής τους, 
απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας. Αυτή η προϋπόθεση 
θεωρείται ότι πληρούται όταν η ηµεροµηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία του 
µεταφορικού µέσου είναι προγενέστερη της 1 Μαΐου, 1996 ή όταν το ποσό του 
οφειλόµενου φόρου κατά την εισαγωγή είναι αµελητέο. 
 

 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου – 
 
«νέα κράτη µέλη» σηµαίνει το έδαφος των κρατών µελών τα οποία προσχωρούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004.  

 
«διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την 
1η Μαΐου 2004. 
 

Ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος. 

60.—(1) Ο παρών Νόµος ή οποιαδήποτε άρθρα του τίθενται σε εφαρµογή σε 
ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, 
οι οποίες προβλέπουν την έκδοση Κανονισµών, ισχύουν από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος Νόµου στην επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µόνο 
για σκοπούς έκδοσης των σχετικών Κανονισµών. 
 

4 του 157(Ι) του 
2017. 

Ειδικές διατάξεις. 
157(Ι) του 2017. 

 

61. -(1) Οι διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) 
Νόµου του 2017 τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε εξαίρεση τις διατάξεις- 

 
 

215(Ι) του 2015. 
 

135(Ι) του 2017. 

(α) Του άρθρου 2 αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ τη 2α Ιανουαρίου 2018 και 
παύουν να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου 
του 2017.  
 

 (β) της παραγράφου (β) του άρθρου 3 αυτού, οι οποίες τίθενται σε ισχύ τη 2α 
Ιανουαρίου 2018. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
3 του 118(Ι) του 2013. 

Άρθρα 6, 10(5), 11Β, 11Γ, 12Ε(1) και (2), 42(1), 45(5) και 59(5) 
 

57(α) του 95(Ι) του 2004. 
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Υποχρέωση προς εγγραφή 
 

 1.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (3) µέχρι (5) πιο κάτω, 
πρόσωπο που πραγµατοποιεί φορολογητέες συναλλαγές και δεν είναι εγγεγραµµένο 
δυνάµει του παρόντος Νόµου καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί— 
 
(α) Στο τέλος οποιουδήποτε µήνα, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του 
κατά την περίοδο ενός έτους που τελειώνει σε αυτό το χρονικό σηµείο έχει υπερβεί τις 
£9.000, ή 
 
(β) σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι η 
αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο των τριάντα ηµερών που 
αρχίζει από αυτό το χρονικό σηµείο θα υπερβεί τις £9.000. 
 
(2) Όταν επιχείρηση που ασκείται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο µεταβιβάζεται 
σε άλλο ως δρώσα οικονοµική µονάδα και ο εκδοχέας δεν είναι εγγεγραµµένος 
δυνάµει του παρόντος Νόµου κατά το χρόνο της µεταβίβασης, τότε, τηρουµένων των 
διατάξεων των υποπαραγράφων (3) µέχρι (5) πιο κάτω, ο εκδοχέας καθίσταται 
υπόχρεος να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους κατά το χρόνο της µεταβίβασης 
αν— 
 
(α) Η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο ενός έτους που 
τελειώνει κατά το χρόνο της µεταβίβασης έχει υπερβεί τις £9.000, ή 
 
(β) υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών 
του κατά την περίοδο των τριάντα ηµερών που αρχίζει από το χρόνο της µεταβίβασης 
θα υπερβεί τις £9.000. 
 
(3) Πρόσωπο δεν καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της υποπαραγράφου (1)(α) 
ή (2)(α) πιο πάνω αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η αξία των φορολογητέων 
συναλλαγών του κατά την περίοδο ενός έτους που αρχίζει κατά το χρόνο κατά τον 
οποίο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η παρούσα υποπαράγραφος, θα καθίστατο 
υπόχρεο να εγγραφεί, δε θα υπερβεί τις £8.000. 
 

57(β)(i) του 95(Ι) του 
2004. 

(3Α) Για καθορισµό της αξίας των συναλλαγών προσώπου για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1(α) και 2(α) συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε χρόνο κατά τον 
οποίο ήταν προηγουµένως εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου αγνοούνται αν 
– 
 
(α) η έγγραφη του ακυρώθηκε για λόγους άλλους από εκείνους της παραγράφου 
13(3), της παραγράφου 6(2) του Μέρους ΙΙ, ή της παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ 
του παρόντος Παραρτήµατος, και 
 
(β) ο Έφορος ικανοποιείται ότι προτού η εγγραφή είχε ακυρωθεί, έχουν δοθεί σε 
αυτόν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για να καθορίσει αν θα ακυρώσει την εγγραφή. 
 

 
 
 
 
 

(3Β) Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 
παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο είχε δηµιουργηθεί η υποχρέωση του αυτή 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου εκτός για 
οποιαδήποτε εγγραφή η οποία µεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάµει της παραγράφου 
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10 του 141(Ι) του 
2007. 

13(3), της παραγράφου 6(2) του Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ 
του παρόντος Παραρτήµατος αγνοούνται. 
 

 (4) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους 
παρά µόνο σύµφωνα µε την παράγραφο 2(5), 3 ή 4 πιο κάτω. 
 

57(β)(ii) του 95(Ι) του 
2004. 

(5) Όταν καθορίζεται η αξία των συναλλαγών προσώπου για τους σκοπούς της 
υποπαραγράφου (1) ή (2) πιο πάνω, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που 
αποτελούν κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης µέσα στα πλαίσια ή 
για προώθηση της οποίας παραδίδονται ή παρέχονται και οποιεσδήποτε φορολογητέες 
συναλλαγές οι οποίες δεν θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη το άρθρο 10(4), δε λαµβάνονται υπόψη. 
 

57(β)(iii) του 95(Ι) 
του 2004. 

(6) Για τον καθορισµό της αξίας των συναλλαγών προσώπου για σκοπούς των 
υποπαραγράφων (1) ή (2), συναλλαγές για τις οποίες το άρθρο 13Β(4) εφαρµόζεται 
και συναλλαγές θεωρούµενες ότι πραγµατοποιήθηκαν από αυτό δυνάµει του άρθρου 
13Γ(3). 

 
2 του 172(Ι) του 

2003. 
(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Παραρτήµατος και οποιωνδήποτε 
άλλων διατάξεων του παρόντος Νόµου που τυγχάνουν εφαρµογής για σκοπούς 
εγγραφής, οποιοδήποτε πρόσωπο πραγµατοποιεί ή προτίθεται να πραγµατοποιήσει 
φορολογητέες παραδόσεις εσπεριδοειδών, και όλες οι παραδόσεις του υπόκεινται στο 
µηδενικό συντελεστή (0%), δεν καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή: 
 
Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δεν καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει της 
αµέσως προηγούµενης παραγράφου και ικανοποιεί τον Έφορο ότι πραγµατοποιεί ή 
προτίθεται να πραγµατοποιήσει φορολογητέες παραδόσεις εσπεριδοειδών, µπορεί να 
ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας Νόµου και ο Έφορος, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, προβαίνει στην εγγραφή του η 
οποία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα που το ζήτησε: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος 
‘εσπεριδοειδή’ περιλαµβάνει λεµόνια, πορτοκάλια, µανταρίνια, γκρέιπ-φρουτ και 
κίτρα. 
 

3 του 172(Ι) του 
2003. 

3. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

 2.—(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 πιο πάνω και µε σκοπό 
να παρεµποδιστεί η διατήρηση ή δηµιουργία οποιουδήποτε τεχνητού διαχωρισµού 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα µε αποτέλεσµα την αποφυγή καταβολής του Φ.Π.Α., αν ο Έφορος εκδώσει 
οδηγία δυνάµει της παρούσας παραγράφου, τα πρόσωπα που κατονοµάζονται στην 
οδηγία θεωρούνται ως ενιαίο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που ασκεί τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης που περιγράφεται στην οδηγία και αυτό το 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος 
Μέρους· η υποχρέωσή του προς εγγραφή αρχίζει από την ηµεροµηνία της οδηγίας ή, 
αν έτσι προβλέπει η οδηγία, από τέτοια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που µπορεί να 
προσδιορίζεται στην οδηγία. 
 
(2) Ο Έφορος δεν εκδίδει οδηγία δυνάµει της παρούσας παραγράφου κατονοµάζοντας 
οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός αν ικανοποιηθεί— 
 
(α) Ότι το πρόσωπο αυτό πραγµατοποιεί ή έχει πραγµατοποιήσει φορολογητέες 
συναλλαγές··και 
 
(β) ότι οι δραστηριότητες µέσα στα πλαίσια των οποίων πραγµατοποιεί ή έχει 
πραγµατοποιήσει τις εν λόγω φορολογητέες συναλλαγές αποτελούν µέρος µόνο 
ορισµένων δραστηριοτήτων που κανονικά έπρεπε να θεωρούνται ως δραστηριότητες 
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της επιχείρησης που περιγράφεται στην οδηγία, και ότι οι άλλες δραστηριότητες 
ασκούνται ταυτόχρονα ή ασκούνταν προηγουµένως (ή και τα δύο) από ένα ή 
περισσότερα άλλα πρόσωπα· και 
 
(γ) ότι, αν όλες οι φορολογητέες συναλλαγές αυτής της επιχείρησης λαµβάνονταν 
υπόψη, το πρόσωπο που ασκεί αυτήν την επιχείρηση θα καθίστατο υπόχρεο να 
εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 1 πιο πάνω κατά το χρόνο έκδοσης της οδηγίας· 
και 
 
(δ) ότι ο κύριος λόγος ή ένας από τους κύριους λόγους που το εν λόγω πρόσωπο ασκεί 
τις δραστηριότητες που αναφέρονται πρώτες στην παράγραφο (β) πιο πάνω µε τον 
τρόπο που τις ασκεί είναι η αποφυγή της υποχρέωσης να εγγραφεί (ανεξάρτητα από 
το αν η υποχρέωση θα ήταν δική του, κάποιου άλλου προσώπου ή δύο ή 
περισσοτέρων προσώπων από κοινού). 
 
(3) Οδηγία που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου αυτής επιδίδεται σε κάθε ένα από 
τα πρόσωπα που κατονοµάζονται σε αυτή. 
 
(4) Όταν ο Έφορος διαπιστώνει ότι πρόσωπο που δεν κατονοµάστηκε σε οδηγία που 
έχει εκδοθεί δυνάµει της παρούσας παραγράφου, πραγµατοποιεί φορολογητέες 
συναλλαγές µέσα στα πλαίσια δραστηριοτήτων που κανονικά έπρεπε να θεωρηθούν 
ως µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που περιγράφεται στην οδηγία, ο 
Έφορος δύναται να εκδώσει και να επιδώσει στο πρόσωπο αυτό συµπληρωµατική 
οδηγία η οποία να αναφέρεται στην προηγούµενη οδηγία και στην επιχείρηση που 
προσδιορίζεται σε αυτή και στην οποία να προστίθεται το όνοµα αυτού του προσώπου 
σε εκείνα των προσώπων που κατονοµάζονται στην προηγούµενη οδηγία· η ισχύς της 
συµπληρωµατικής οδηγίας αρχίζει από— 
 
(α) Την ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να πραγµατοποιεί τις εν λόγω 
φορολογητέες συναλλαγές, ή 
 
(β) αν ήταν µεταγενέστερη, την ηµεροµηνία από την οποία το ενιαίο υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο που αναφέρεται στην προηγούµενη οδηγία κατέστη υπόχρεο να 
εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους. 
 
(5) Αν αµέσως πριν την οδηγία (συµπεριλαµβανοµένης και συµπληρωµατικής 
οδηγίας) που εκδόθηκε δυνάµει της παρούσας παραγράφου, οποιοδήποτε πρόσωπο 
που κατονοµάζεται στην οδηγία είναι εγγεγραµµένο σε σχέση µε φορολογητέες 
συναλλαγές που πραγµατοποιεί όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2) ή (4) πιο 
πάνω, τότε παύει να είναι υπόχρεο να εγγραφεί· η υποχρέωση του προς εγγραφή παύει 
από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες ειναι µεταγενέστερη— 
 
(α) Την ηµεροµηνία από την οποία το εν λόγω ενιαίο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 
κατέστη υπόχρεο να εγγραφεί· και 
 
(β) την ηµεροµηνία της οδηγίας. 
 
(6) Αναφορικά µε επιχείρηση που προσδιορίζεται σε οδηγία ή συµπληρωµατική 
οδηγία που εκδίδεται δυνάµει της παρούσας παραγράφου, τα πρόσωπα που 
κατονοµάζονται στην οδηγία µαζί µε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατονοµάζεται στη 
συµπληρωµατική οδηγία, το οποίο σχετίζεται µε εκείνη την επιχείρηση (που όλα µαζί 
θεωρούνται ως ενιαίο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο), αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (7) και (8) πιο κάτω ως τα “ ιδρυτικά µέλη”. 
 
(7) Όταν εκδίδεται οδηγία δυνάµει της παρούσας παραγράφου, τότε, για τους σκοπούς 
του παρόντος Νόµου— 
 
(α) Το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση που προσδιορίζεται 
στην οδηγία είναι εγγράψιµο µε το όνοµα που θα ήθελαν τα πρόσωπα που 
κατονοµάζονται στην οδηγία να υποδείξουν από κοινού µε γραπτή γνωστοποίηση που 
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υποβάλλεται στον Έφορο µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
οδηγίας ή, αν παραλείψουν να υποδείξουν κάποιο όνοµα, µε το όνοµα που 
καθορίζεται στην οδηγία· 
 
(β) οποιαδήποτε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από ή προς ένα από τα 
ιδρυτικά µέλη µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του υποκείµενου στο φόρο 
προσώπου θεωρείται ως συναλλαγή από ή προς εκείνο το πρόσωπο. 
 

57(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

(βα) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος από ένα από τα ιδρυτικά 
µέλη µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του υποκειµένου στο φόρο προσώπου 
θεωρείται ως απόκτηση από εκείνο το πρόσωπο. 
 
(γ) κάθε ένα από τα ιδρυτικά µέλη ευθύνονται από κοινού και ξεχωριστά για 
οποιοδήποτε Φ.Π.Α. οφειλόµενο από το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο· 
 
(δ) χωρίς επηρεασµό της παραγράφου (γ) πιο πάνω, οποιαδήποτε παράλειψη του 
υποκείµενου στο φόρο προσώπου να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε υποχρέωση που 
επιβάλλεται δυνάµει του παρόντος Νόµου θεωρείται ως παράλειψη κάθε ιδρυτικού 
µέλους ξεχωριστά· και 
 
(ε) τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (α) µέχρι (δ) πιο πάνω, τα ιδρυτικά 
µέλη θεωρούνται ως συνεταιρισµός που ασκεί την επιχείρηση του υποκείµενου στο 
φόρο προσώπου και οποιοδήποτε ζήτηµα ως προς την έκταση των δραστηριοτήτων 
της εν λόγω επιχείρησης σε οποιοδήποτε χρόνο θα αποφασίζεται αναλόγως. 
 
(8) Αν ο Έφορος διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι ένα από τα 
ιδρυτικά µέλη δεν πρέπει να θεωρείται πλέον ως τέτοιο για τους σκοπούς των 
παραγράφων (γ) και (δ) της υποπαραγράφου (7) πιο πάνω και επιδώσει γνωστοποίηση 
ότι δεν το θεωρεί ιδρυτικό µέλος, το πρόσωπο αυτό δε θα ευθύνεται δυνάµει των εν 
λόγω παραγράφων για οτιδήποτε γίνεται µετά την ηµεροµηνία που καθορίζεται στη 
γνωστοποίηση και, ανάλογα, εκείνη την ηµεροµηνία θεωρείται ότι παύει να είναι 
µέλος του συνεταιρισµού που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) της υποπαραγράφου 
(7). 
 
(9) Όταν καθορίζεται για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιό πάνω κατά πόσο 
οποιοσδήποτε διαχωρισµός επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι τεχνητός, 
λαµβάνεται υπόψη η έκταση κατά την οποία τα διαφορετικά πρόσωπα που ασκούν 
εκείνες τις δραστηριότητες συνδέονται στενά το ένα µε το άλλο µε χρηµατοδοτικούς, 
οικονοµικούς και οργανωτικούς δεσµούς. 
 

57(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

3. Πρόσωπο που έχει καταστεί υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους, 
παύει να είναι υπόχρεο να εγγραφεί σε οποιοδήποτε χρόνο αν ο Έφορος ικανοποιηθεί 
σε σχέση µε το χρόνο αυτό ότι το εν λόγω πρόσωπο— 
 
(α) Έπαυσε να πραγµατοποιεί φορολογητέες συναλλαγές· ή 
 
(β) δεν είναι κατά το χρόνο αυτό πρόσωπο σε σχέση µε το οποίο ισχύει οποιοσδήποτε 
από τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 1(1)(α) και (β) και (2)(α) και (β) 
πιο πάνω. 
 

 4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, πρόσωπο που 
έχει καταστεί υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους παύει να είναι 
υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο σε οποιοδήποτε χρόνο ύστερα από την εγγραφή του 
αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την 
περίοδο ενός έτους που αρχίζει από τότε δε θα υπερβεί τις £8.000. 
 
(2) Το πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο δυνάµει της 
υποπαραγράφου (1) πιο πάνω αν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι ο λόγος που η αξία των 
φορολογητέων συναλλαγών του δεν θα υπερβεί τις £8.000 είναι ότι κατά την εν λόγω 
περίοδο θα παύσει να πραγµατοποιεί φορολογητέες συναλλαγές, ή θα αναστείλει στην 
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πραγµατοποίηση τους για περίοδο τριάντα ηµερών ή περισσότερων. 
 

 
 
 

57(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

(3) Όταν προσδιορίζεται η αξία των συναλλαγών ενός προσώπου για τους σκοπούς 
της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που 
αποτελούν κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης µέσα στα πλαίσια ή 
για προώθηση της οποίας παραδίδονται ή παρέχονται και οποιεσδήποτε φορολογητέες 
συναλλαγές οι οποίες δεν θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές εκτός από το άρθρο 
10(4) δεν θα λαµβάνονται υπόψη, δε λαµβάνονται υπόψη. 
 

 Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή 
 

 5.—(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 
1(1)(α) πιο πάνω οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την υποχρέωση του µέσα σε 
τριάντα ηµέρες από το τέλος του σχετικού µήνα. 
 
(2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο (είτε ειδοποιήσει τον Έφορο 
είτε όχι) και η εγγραφή του ισχύει από το τέλος του µήνα που ακολουθεί το σχετικό 
µήνα ή από µια προηγούµενη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ 
του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 
(3) Στην παρούσα παράγραφο ο “σχετικός µήνας”, σε σχέση µε πρόσωπο που 
καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 1(1)(α) πιο πάνω, σηµαίνει 
το µήνα κατά το τέλος του οποίου καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί. 
 

 6.—(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 
1(1)(β) πιο πάνω, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την υποχρέωση του πριν το 
τέλος της περιόδου των τριάντα ηµερών εντός της οποίας δηµιουργείται η υποχρέωση. 
 
(2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο (είτε ειδοποιήσει τον Έφορο 
είτε όχι) και η εγγραφή του ισχύει από την αρχή της περιόδου των τριάντα ηµερών 
εντός της οποίας δηµιουργείται η υποχρέωση. 
 

 7.—(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 1(2) 
πιο πάνω οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την υποχρέωσή του µέσα σε τριάντα 
ηµέρες από το χρόνο της µεταβίβασης της επιχείρησης. 
 
(2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο (είτε ειδοποιήσει τον Έφορο 
είτε όχι) και η εγγραφή του ισχύει από το χρόνο της µεταβίβασης της επιχείρησης. 
 

57(η) του 95(Ι) του 
2004. 

8. Όταν ένα πρόσωπο καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 
1(1)(α) και δυνάµει της παραγράφου 1(1)(β) ή 1(2) κατά τον ίδιο χρόνο, ο Έφορος το 
εγγράφει σύµφωνα µε την παράγραφο 6(2) ή 7(2) πιο πάνω, ανάλογα µε την 
περίπτωση, αντί δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 5(2) πιο πάνω. 
 

 ∆ικαίωµα προς εγγραφή 
 

 9. Όταν πρόσωπο, που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου 
και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο, ικανοποιεί τον Έφορο ότι— 
 
(α) Πραγµατοποιεί φορολογητέες συναλλαγές· ή 
 
(β) ασκεί επιχείρηση και προτίθεται να πραγµατοποιήσει τέτοιες συναλλαγές µέσα 
στα παλίσια ή για προώθηση της επιχείρησης αυτής, 
 
ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς το εν λόγω πρόσωπο, προβαίνει στην εγγράφη του 
και η εγγραφή ισχύει από την ηµέρα που το ζήτησε ή από µια προηγούµενη 
ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου 
αυτού. 
 

 10.—(1) Όταν πρόσωπο, που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος 
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Νόµου και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο, ικανοποιεί τον Έφορο ότι— 
 
(α) Πραγµατοποιεί συναλλαγές που εµπίπτουν στην υποπαράγραφο (2) πιο κάτω··ή 
 
(β) ασκεί επιχείρηση και προτίθεται να πραγµατοποιήσει τέτοιες συναλλαγές µέσα 
στα πλαίσια ή για προώθηση αυτής της επιχείρησης, 
 
και (είτε στη µια είτε στην άλλη περίπτωση) εµπίπτει στην υποπαράγραφο (3) πιο 
κάτω, ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς τέτοιο πρόσωπο, το εγγράφει και η εγγραφή 
του αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα που το ζήτησε ή από µια προηγούµενη 
ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου 
αυτού. 
 

5 του 27(Ι) του 2003. 
57(θ) του 95(Ι) του 

2004. 
 

(2) Μια συναλλαγή εµπίπτει στην παρούσα υποπαράγραφο αν — 
 
(α) Πραγµατοποιείται εκτός της ∆ηµοκρατίας, αλλά θα ήταν φορολογητέα συναλλαγή 
αν πραγµατοποιείτο στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας ή αν εµπίπτει στις διατάξεις του 
άρθρου 21(2)(γ) του παρόντος Νόµου. 
 
(β) εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42Α του Νόµου. 
 

  
(3) Ένα πρόσωπο εµπίπτει στην παρούσα υποπαράγραφο αν— 
 
(α) Έχει επιχειρηµατική εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία ή ο συνηθισµένος τόπος της 
διαµονής του είναι στη ∆ηµοκρατία· και 
 
(β) δεν πραγµατοποιεί και ούτε προτίθεται να πραγµατοποιήσει φορολογητέες 
συναλλαγές. 
 
(4) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου— 
 
(α) Πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση µέσω υποκαταστήµατος ή αντιπροσωπείας στη 
∆ηµοκρατία θεωρείται ότι έχει επιχειρηµατική εγκατάσταση στη ∆ηµοκρατία, και 
 
(β) “συνηθισµένος τόπος διαµονής”, σε σχέση µε νοµικό πρόσωπο, σηµαίνει τον τόπο 
όπου έχει νόµιµα συσταθεί. 
 

 Ειδοποίηση για τον τερµατισµό της υποχρέωσης 
ή του δικαιώµατος για εγγραφή 

 
 
 
 

57(ι) του 95(Ι) του 
2004. 

11. Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 5, 6 ή 9 πιο πάνω, που παύει να 
πραγµατοποιεί ή να έχει την πρόθεση να πραγµατοποιήσει φορολογητέες συναλλαγές, 
οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για το γεγονός αυτό µέσα σε εξήντα ηµέρες από 
την ηµέρα της επέλευσής του εκτός αν, όταν παύει τοιουτοτρόπως, θα ήταν 
διαφορετικά υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου αν η 
εγγραφή του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που παρεµποδίζει πρόσωπο από το αν είναι 
υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο δεν 
λέχθηκαν υπόψη. 
 

 12. Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 10 πιο πάνω το οποίο— 
 
(α) Παύει να πραγµατοποιεί ή να έχει την πρόθεση να πραγµατοποιήσει συναλλαγές 
που εµπίπτουν στην υποπαράγραφο (2) της παραγράφου 10· ή 
 
(β) πραγµατοποιεί ή έχει πρόθεση να πραγµατοποιήσει φορολογητέες συναλλαγές, 
 

57(ια) του 95(Ι) του 
2004. 

οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για το γεγονός αυτό µέσα σε εξήντα ηµέρες από 
την ηµέρα της επέλευσής του εκτός, στην περίπτωση προσώπου που παύει σύµφωνα 
µε την υποπαράγραφο (α), θα ήταν, όταν παύει τοιουτοτρόπως, διαφορετικά υπόχρεο 
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ή δικαιούχο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου αν η εγγραφή του και 
οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που παρεµποδίζει πρόσωπο από το αν είναι υπόχρεο για 
εγγραφή δυνάµει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. 
 

 Ακύρωση της εγγραφής 
 

 13.—(1) Όταν εγγεγραµµένο πρόσωπο ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι υπόχρεο να 
είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους, ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς 
το πρόσωπο, ακυρώνει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από την ηµέρα που το 
ζήτησε ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί 
µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 
(2) Όταν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι εγγεγραµµένο πρόσωπο έχει παύσει να είναι 
εγγράψιµο, δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από την 
ηµέρα της παύσης ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να 
συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 
(3) Όταν ο Έφορος ικανοποιηθεί ότι την ηµέρα κατά την οποία ενεγράφη κάποιο 
πρόσωπο δεν ήταν εγγράψιµο, δυνάται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση 
ισχύει από εκείνη την ηµέρα. 
 

57(ιβ) του 95(Ι) του 
2004. 

(4) Ο Έφορος δεν ακυρώνει δυνάµει της υποπαραγράφου (1) την εγγραφή προσώπου 
µε ισχύ ακύρωσης της από οποιοδήποτε χρόνο εκτός αν ικανοποιείται ότι δεν είναι ο 
χρόνος κατά τον οποίο αυτό το πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

57(ιβ) του 95(Ι) του 
2004. 

(5) Ο Έφορος δεν ακυρώνει δυνάµει της υποπαραγράφου (2) την εγγραφή προσώπου 
µε ισχύ ακύρωσης της από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν ικανοποιείται ότι δεν είναι ο 
χρόνος κατά τον οποίο αυτό το πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο, ή δικαιούχο, για εγγραφή 
δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

57(ιβ) του 95(Ι) του 
2004. 

(6) Για καθορισµό για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (4) ή (5) κατά πόσο 
πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο, ή δικαιούχο, να εγγραφεί σε οποιοδήποτε χρόνο δεν 
λαµβάνεται υπόψη, µόνο στην έκταση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου ή 
οποία παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή 
όταν είναι ήδη εγγεγραµµένο ή όταν είναι τοιουτοτρόπως υπόχρεο δυνάµει 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης. 
 

57(ιβ) του 95(Ι) του 
2004. 

(7) Στην παρούσα παράγραφο, οποιαδήποτε αναφορά σε εγγεγραµµένο πρόσωπο είναι 
αναφορά σε πρόσωπο που εγγράφεται δυνάµει του παρόντος Μέρους. 
 

 Εξουσία διαφοροποίησης καθορισµένων ποσών µε διάταγµα 
 

 14. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να αντικαταστήσει οποιαδήποτε 
από τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος µε άλλα ποσά που θα έκρινε 
σκόπιµο. 
 

 Συµπληρωµατικές διατάξεις 
 

 15. Η αξία παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθορίζεται για τους σκοπούς 
του παρόντος Μέρους χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέος 
επί της συναλλαγής. 
 

 16. Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να υποβληθεί στον Έφορο δυνάµει του 
παρόντος Μέρους, υποβάλλεται σε τέτοιο τύπο και περιέχει τέτοια στοιχεία που θα 
µπορούσαν να καθορίσουν Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

 17. Στο παρόν Παράρτηµα “εγγράψιµος” σηµαίνει υπόχρεο ή δικαιούχο να εγγραφεί 
δυνάµει του παρόντος Μέρους. 
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 18. Αναφορές στο παρόν Μέρος σε συναλλαγές είναι αναφορές σε συναλλαγές που 
πραγµατοποιούνται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση των δραστηριοτήτων 
επιχείρησης. 
 

 57(ιγ) του 95(Ι) του 2004. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
 

 Υποχρέωση προς εγγραφή 
 

 1.-(1) Πρόσωπο το οποίο – 
 

 (α) δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου. και  
 

 (β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι του παρόντος 
Παραρτήµατος, 
 

 καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους σε οποιαδήποτε 
ηµέρα αν, κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο 
εµπίπτει εκείνη η µέρα, αυτό το πρόσωπο έχει πραγµατοποιήσει σχετικές παραδόσεις 
των οποίων η αξία υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 20.000). 
 

 (2) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για εγγραφή όπως 
αναφέρεται στις υποπαραγράφους 1(α) και (β), καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή 
δυνάµει του παρόντος Μέρους όταν – 
 

 (α) το πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει οποιανδήποτε επιλογή, σύµφωνα µε το νόµο 
οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους στο οποίο είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, 
για να θεωρούνται σχετικές παραδόσεις που πραγµατοποιεί το εν λόγω πρόσωπο ως 
να λαµβάνουν χώρα εκτός εκείνου του κράτους µέλους. 

 
 (β) οι παραδόσεις για τις οποίες σχετίζεται η επιλογή συνεπάγονται τη µεταφορά 
αγαθών από εκείνο το κράτος µέλος και, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η άσκηση της 
επιλογής, θα θεωρούνταν, σύµφωνα µε το νόµο εκείνου του κράτους µέλους, ότι 
ελάµβαναν χώρα σε εκείνο το κράτος µέλος. και 
 

 (γ) το πρόσωπο αυτό πραγµατοποιεί σχετική παράδοση σε χρόνο κατά τον οποίο η 
επιλογή είναι σε ισχύ σε σχέση µε αυτό το πρόσωπο. 
 

 (3) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για εγγραφή όπως 
αναφέρεται στις υποπαραγράφους 1(α) και (β), καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή 
δυνάµει του παρόντος Μέρους αν πραγµατοποιεί παράδοση σε σχέση µε την οποία 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

 (α) Είναι παράδοση αγαθών υποκείµενη σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

 
 (β) συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών προς τη ∆ηµοκρατία από ή δυνάµει 
οδηγιών του προσώπου που πραγµατοποιεί την παράδοση. 

 
 (γ) είναι πράξη σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται στη ∆ηµοκρατία από 
άλλο κράτος µέλος από πρόσωπο το οποίο δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 

 
 (δ) πραγµατοποιείται κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
Νόµου και µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκείται από τον 
προµηθευτή. και 
 

 
∆εύτερου 

(ε) δεν είναι οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου δυνάµει µόνο της παραγράφου 4(1) ή (6) του ∆εύτερου 
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Παραρτήµατος Παραρτήµατος. 
 

 (4) Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος 
Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο έχει καταστεί τοιουτοτρόπως υπόχρεο 
δυνάµει των προηγούµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου εκτός για 
οποιανδήποτε εγγραφή η οποία µεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάµει της παραγράφου 
6(2), της παραγράφου 13(3) του Μέρους Ι ή της παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ του 
παρόντος Παραρτήµατος. 
 

 (5) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους 
εκτός σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 
 

 (6) Για καθορισµό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου της αξίας 
οποιωνδήποτε σχετικών παραδόσεων δεν λαµβάνεται υπόψη, µόνο τόσο ποσό της 
αντιπαροχής για οποιανδήποτε παράδοση όσο αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε 
υποχρέωση του προµηθευτή, σύµφωνα µε το νόµο άλλου κράτους µέλους, για την 
καταβολή του Φ.Π.Α. επί εκείνης της παράδοσης. 
 

 (7) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (1) και (2), παραδόσεις για τις οποίες 
εφαρµόζεται το άρθρο 13Β(4), δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 

 2.-(1) Τηρουµένης της υποπαραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο έχει καταστεί υπόχρεο 
για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή αν σε 
οποιοδήποτε χρόνο – 
 

 (α) οι σχετικές παραδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν από εκείνο το πρόσωπο κατά τη 
διάρκεια του έτους που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου δεν είχαν υπερβεί τις £20.000 και 
δεν περιελάµβαναν οποιαδήποτε παράδοση σε σχέση µε την οποία οι αναφερόµενες 
προϋποθέσεις στην παράγραφο (13) είχαν εκπληρωθεί. και 
 

 (β) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αξία των σχετικών παραδόσεων αυτού του 
προσώπου για το έτος το οποίο αµέσως ακολουθεί το έτος αυτό, δεν θα υπερβεί τις 
£20.000 και ότι αυτές οι παραδόσεις δεν θα περιλαµβάνουν παράδοση σε σχέση µε 
την οποία εκείνες οι προϋποθέσεις πληρούνται. 
 

 (2) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους 
σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο ισχύει σε σχέση µε το πρόσωπο αυτό τέτοια 
επιλογή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2). 
 

 Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή. 
 

 3.-(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους, 
ειδοποιεί τον Έφορο για την υποχρέωση του µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες µετά την 
ηµέρα που δηµιουργείται η υποχρέωση. 
 

 (2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ειδοποιήσει τον Έφορο είτε όχι, 
και η εγγραφή ισχύει από την ηµέρα κατά την οποία δηµιουργήθηκε η υποχρέωση ή 
από οποιοδήποτε προηγούµενο χρόνο που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του 
Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 Αίτηµα για εγγραφή 
 

 4.-(1) Όταν πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου και 
δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο – 
 

 (α) ικανοποιεί τον Έφορο ότι προτίθεται – 
 

 (i) να ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) και από 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία να πραγµατοποιεί σχετικές παραδόσεις σε σχέση µε τις 
οποίες θα σχετίζεται αυτή η επιλογή. 
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 (ii) από συγκεκριµένη ηµεροµηνία να πραγµατοποιεί σχετικές παραδόσεις σε σχέση µε 
τις οποίες θα ικανοποιείται οποιαδήποτε τέτοια επιλογή που έχει ασκήσει. ή 
 

 (iii) από συγκεκριµένη ηµεροµηνία να πραγµατοποιεί παραδόσεις σε σχέση µε τις 
οποίες θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1(3). και 
 

 (β) ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους, 
 

 ο Έφορος, τηρουµένων τέτοιων όρων που κρίνει σκόπιµο να επιβάλει, εγγράφει το 
πρόσωπο αυτό και η εγγραφή του ισχύει από τέτοια ηµεροµηνία που δύναται να 
συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (2) Όροι που επιβάλλονται δυνάµει της υποπαραγράφου (1) – 
 

 (α) µπορούν να επιβάλλονται εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε αναφορά σε, ή χωρίς 
αναφορά σε, οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι καθορίζονται για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου. και 
 

 (β) µπορούν, οποτεδήποτε επιβάλλονται, να τροποποιούνται µεταγενέστερα από τον 
Έφορο. 
 

 Ειδοποίηση θεµάτων που επηρεάζουν 
τη συνέχιση της εγγραφής 

 
 5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους το οποίο 
παύει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Νόµου, ειδοποιεί τον Έφορο για το 
γεγονός αυτό µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα της επέλευσης του. 
 

 (2) Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 4 του Μέρους αυτού µε 
αναφορά σε οποιανδήποτε πρόθεση του για άσκηση οποιασδήποτε επιλογής ή για 
πραγµατοποίηση παραδόσεων οποιασδήποτε περιγραφής, ειδοποιεί τον Έφορο µέσα 
σε τριάντα (30) ηµέρες από την άσκηση αυτής της επιλογής ή, ανάλογα µε την 
περίπτωση, από το πρώτο συµβάν µετά την εγγραφή του όταν πραγµατοποιεί τέτοια 
παράδοση, ότι έχει ασκήσει την επιλογή ή πραγµατοποιήσει τέτοια παράδοση. 
 

 (3) Πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αυτή αναφέρεται στην 
παράγραφο 1(2) του Μέρους αυτού η οποία, ως αποτέλεσµα της απόσυρσης της ή 
διαφορετικά, παύει να έχει ισχύ σε σχέση µε οποιεσδήποτε σχετικές παραδόσεις από 
το εν λόγω πρόσωπο, αυτό ειδοποιεί τον Έφορο, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που η επιλογή παύει να έχει ισχύ, ότι έχει ενεργήσει τοιουτοτρόπως. 
 

 (4) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο παύει να είναι εγγράψιµο 
δυνάµει του παρόντος Νόµου όταν – 
 

 (α) παύει να είναι πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο να εγγραφεί 
δυνάµει του παρόντος Νόµου, αν η εγγραφή του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που 
παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει 
διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. ή 
 

 (β) στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 4 του 
Μέρους αυτού δεν ήταν τέτοιο πρόσωπο κατά την περίοδο εγγραφής του, παύει να 
έχει οποιανδήποτε τέτοια πρόθεση όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 1(α) της εν 
λόγω παραγράφου. 
 

 Ακύρωση της εγγραφής 
 

 6.-(1) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του 
παρόντος Μέρους ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο, 
ο Έφορος, µετά από έγγραφη αίτηση του προσώπου αυτού, ακυρώνει την εγγραφή του 
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και η ακύρωση ισχύει από την ηµέρα που το ζήτησε ή από µια µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου 
αυτού. 
 

 (2) Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι, την ηµέρα κατά την οποία ένα πρόσωπο 
ενεγράφη δυνάµει του παρόντος Μέρους, αυτό – 
 

 (α) δεν ήταν υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους. και 
 

 (β) στην περίπτωση προσώπου εγγεγραµµένου δυνάµει της παραγράφου 4, του 
Μέρους αυτού δεν είχε την πρόθεση σε αναφορά της οποίας ενεγράφη, 
 

 ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από εκείνη την 
ηµέρα. 
 

 (3) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι πρόσωπο το 
οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 4 του Μέρους αυτού, και δεν είναι στον 
παρόντα χρόνο υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους – 
 

 (α) δεν έχει αρχίσει, µέχρι την ηµεροµηνία που καθόρισε στην αίτηση του για 
εγγραφή, την πραγµατοποίηση σχετικών παραδόσεων, ασκήσει την εν λόγω επιλογή 
ή, ανάλογα µε την περίπτωση, αρχίσει να πραγµατοποιεί παραδόσεις σε σχέση µε τις 
οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1(3). ή 
 

 (β) παρέβηκε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρο σχετικά µε την εγγραφή του, 
 

 ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή, ανάλογα µε την περίπτωση, από την ηµεροµηνία 
παράβασης ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί 
µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 Όροι της ακύρωσης 
 

 7.-(1) Ο Έφορος ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της παραγράφου 6(1) µε 
ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο εφόσον ικανοποιείται ότι σε σχέση µε το 
χρόνο αυτό το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Ο Έφορος ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της παραγράφου 6(3) µε ισχύ 
της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο εφόσον ικανοποιείται ότι σε σχέση µε το χρόνο 
αυτό το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

 (3) Η εγγραφή προσώπου το οποίο έχει ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1(2) δεν ακυρώνεται µε ισχύ της ακύρωσης από οποιανδήποτε ηµέρα πριν 
την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τη συµπλήρωση των 24 µηνών από την 
ηµεροµηνία που τέθηκε σε ισχύ η εγγραφή του. 
 

 (4) Για καθορισµό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου κατά πόσο πρόσωπο 
θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή σε οποιοδήποτε χρόνο οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος Νόµου που παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο ή 
δικαιούχο για εγγραφή όταν είναι ήδη εγγεγραµµένο ή όταν καθίσταται υπόχρεο για 
εγγραφή δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 

 Εξουσία διαφοροποίησης 
συγκεκριµένων ποσών µε διάταγµα 

 
 8. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να αντικαταστήσει οποιαδήποτε από 
τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος µε άλλα ποσά που κρίνει σκόπιµο. 
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 Συµπληρωµατικές διατάξεις 
 

 9. Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να υποβληθεί στον Έφορο δυνάµει του 
παρόντος Μέρους, υποβάλλεται σε τέτοιο τύπο και περιέχει τέτοια στοιχεία που 
δύνανται να καθορίζονται σε κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο – 
 

 10. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, παράδοση αγαθών είναι σχετική 
παράδοση όταν – 
 

 (α) η παράδοση συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών προς τη ∆ηµοκρατία από ή 
δυνάµει των οδηγιών του προσώπου που πραγµατοποιεί την παράδοση. 

 
 (β) η παράδοση δεν συνεπάγεται την εγκατάσταση ή συναρµολόγηση των αγαθών 
αυτών σε τόπο στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 

 
 (γ) η παράδοση είναι πράξη σύµφωνα µε την οποία αγαθά αποκτώνται στη 
∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος από πρόσωπο το οποίο δεν είναι υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο. 

 
 (δ) η παράδοση πραγµατοποιείται κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος Νόµου και µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκείται 
από τον προµηθευτή. και 
 

 (ε) η παράδοση δεν είναι ούτε εξαιρούµενη παράδοση ούτε παράδοση αγαθών τα 
οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια µεταφορικά 
µέσα και δεν είναι οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου δυνάµει µόνο της παραγράφου 4(1) ή 6 του ∆εύτερου 
Παραρτήµατος. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
 
 

 Υποχρέωση για εγγραφή 
 

 1.-(1) Πρόσωπο το οποίο – 
 

 (α) δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου. και  
 

 (β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι ή Μέρους ΙΙ του παρόντος 
Παραρτήµατος. 
 

 καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους στο τέλος 
οποιουδήποτε µήνα αν, κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 
στο οποίο εµπίπτει εκείνος ο µήνας, το πρόσωπο αυτό έχει πραγµατοποιήσει σχετικές 
αποκτήσεις των οποίων η αξία υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000). 
 

 (2) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για εγγραφή όπως 
αναφέρεται στις υποπαραγράφους (1)(α) και (β) καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή 
δυνάµει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να 
πιστεύεται ότι η αξία των σχετικών αποκτήσεων του κατά την περίοδο των τριάντα 
(30) ηµερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό σηµείο θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες 
(Λ.Κ. 6.000). 
 

 (3) Πρόσωπο θεωρείται ότι κατέστη υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος 
Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο έχει καταστεί τοιουτοτρόπως υπόχρεο 
δυνάµει των προηγούµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εκτός για 
οποιανδήποτε εγγραφή η οποία µεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάµει της παραγράφου 
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6(3), της παραγράφου 13(3) του Μέρους Ι ή της παραγράφου 6(2) του Μέρους ΙΙ του 
παρόντος Παραρτήµατος. 
 

 (4) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, 
εκτός σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 
 

 (5) Για τον καθορισµό της αξίας των σχετικών αποκτήσεων οποιουδήποτε προσώπου 
για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου το ποσό της αντιπαροχής για 
οποιανδήποτε απόκτηση όσο αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε υποχρέωση του 
προµηθευτή, σύµφωνα µε το νόµο άλλου κράτους µέλους, για την καταβολή του 
Φ.Π.Α. επί της πράξης σύµφωνα µε την οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 
 

 (6) Για τον καθορισµό της αξίας των αποκτήσεων προσώπου για τους σκοπούς των 
παραγράφων (1) και (2), αποκτήσεις για τις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 13Β(4) δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
 

 2.-(1) Τηρουµένης της υποπαραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο έχει καταστεί υπόχρεο 
για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, παύει να είναι υπόχρεο σε οποιοδήποτε 
χρόνο αν – 
 

 (α) οι σχετικές του αποκτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους που λήγει στις 31 
∆εκεµβρίου δεν είχαν υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) λίρες, και 
 

 (β) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αξία των σχετικών αποκτήσεων του για το αµέσως 
επόµενο έτος εκείνου του έτους δεν θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000). 
 

 (2) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους 
σε οποιοδήποτε χρόνο αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των 
σχετικών του αποκτήσεων στην περίοδο των τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει από 
αυτό το χρονικό σηµείο θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000). 
 

 Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή 
 

 3.-(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους 
οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την υποχρέωση του – 
 

 (α) στην περίπτωση υποχρέωση δυνάµει της παραγράφου 1(1) µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από το τέλος του µήνα εντός του οποίου καθίσταται υπόχρεο. και 
 

 (β) στην περίπτωση υποχρέωσης δυνάµει της παραγράφου 1(2), πριν το τέλος της 
περιόδου των τριάντα (30) ηµερών εντός της οποίας δηµιουργείται η υποχρέωση. 
 

 (2) Ο έφορος εγγράφει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, είτε ειδοποιήσει τον Έφορο είτε 
όχι, και η εγγραφή του ισχύει από το σχετικό χρόνο είτε από τέτοιο ενωρίτερο χρόνο 
που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (3) Στην παρούσα παράγραφο «ο σχετικός χρόνος»- 
 

 (α) στην περίπτωση που εµπίπτει στην υποπαράγραφο (1)(α), σηµαίνει το τέλος του 
µήνα που ακολουθεί το µήνα κατά το τέλος του οποίου δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. 

και 
 

 (β) στην περίπτωση που εµπίπτει στην υποπαράγραφο (1)(β), σηµαίνει την αρχή της 
περιόδου εντός της οποίας δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. 
 

 ∆ικαίωµα προς εγγραφή, κ.τ.λ. 
 

 4.-(1) Όταν πρόσωπο, που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος 
Νόµου και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο, ικανοποιεί τον Έφορο ότι πραγµατοποιεί 
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σχετικές αποκτήσεις, ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς το εν λόγω πρόσωπο, 
προβαίνει στην εγγραφή του και η εγγραφή του ισχύει από την ηµεροµηνία που το 
ζήτησε ή από µια προηγούµενη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ 
του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (2) Όταν πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο – 
 

 (α) ικανοποιεί τον Έφορο ότι προτίθεται να πραγµατοποιήσει σχετικές αποκτήσεις από 
µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, και  
 

 (β) ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Μέρους, 
 

 ο Έφορος δύναται, τηρουµένων τέτοιων όρων όπως κρίνει σκόπιµο να επιβάλει, να το 
εγγράψει και η εγγραφή ισχύει από τέτοια ηµέρα που θα µπορούσε να συµφωνηθεί 
µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (3) Όροι που επιβάλλονται δυνάµει της υποπαραγράφου (2) – 
 

 (α) µπορούν να επιβάλλονται εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε αναφορά σε, ή χωρίς 
αναφορά σε, οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι καθορίζονται για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου, και 
 

 (β) µπορούν, όποτε επιβάλλονται, να τροποποιούνται µεταγενέστερα από τον Έφορο. 
 

 (4) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει των παραγράφων 9 ή 
10 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήµατος, ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει 
της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται δυνάµει του Μέρους Ι και όχι δυνάµει του 
Μέρους ΙΙΙ, του παρόντος Παραρτήµατος. 
 

 Ειδοποίηση θεµάτων που επηρεάζουν 
τη συνέχιση της εγγραφής 

 
 5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους το οποίο 
παύει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Νόµου, οφείλει να ειδοποιήσει τον 
Έφορο για το γεγονός αυτό µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα της επέλευσης 
του. 
 

 (2) Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 4(2) οφείλει να ειδοποιήσει τον 
Έφορο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το πρώτο συµβάν µετά την εγγραφή του όταν 
πραγµατοποιεί σχετική απόκτηση, ότι έχει πραγµατοποιήσει τέτοια απόκτηση. 
 

 (3) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο παύει να είναι εγγράψιµο 
δυνάµει του παρόντος Νόµου όταν – 
 

 (α) παύει να είναι πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο να εγγραφεί 
δυνάµει του παρόντος Νόµου αν η εγγραφή του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που 
παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει 
διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. ή 
 

 (β) στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 4(2), 
δεν ήταν τέτοιο πρόσωπο κατά την περίοδο εγγραφής του, παύει να έχει οποιαδήποτε 
πρόθεση να πραγµατοποιήσει σχετικές αποκτήσεις. 
 

 Ακύρωση της εγγραφής 
 

 6.-(1) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του 
παρόντος Μέρους ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο, 
ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς το πρόσωπο, ακυρώνει την εγγραφή του και η 
ακύρωση ισχύει από την ηµέρα που το ζήτησε ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
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που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (2) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι πρόσωπο 
εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους έχει παύσει να είναι εγγράψιµο δυνάµει 
του παρόντος Μέρους, δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει 
από την ηµέρα της παύσης ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να 
συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (3) Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι, την ηµέρα κατά την οποία πρόσωπο ενεγράφη 
δυνάµει του παρόντος Μέρους, αυτό – 
 

 (α) δεν ήταν εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Μέρους. και 
 

 (β) στην περίπτωση προσώπου εγγεγραµµένου δυνάµει της παραγράφου 4(2), δεν είχε 
την πρόθεση σε αναφορά της οποίας ενεγράφη, 
 

 ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει, από εκείνη 
την ηµέρα. 
 

 (4) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι πρόσωπο το 
οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 4(2) και δεν είναι στον παρόντα χρόνο 
υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους – 
 

 (α) δεν έχει αρχίσει, από την ηµεροµηνία που καθόρισε στην αίτηση του για εγγραφή, 
την πραγµατοποίηση σχετικών αποκτήσεων. Ή 
 

 (β) παρέβηκε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρο σχετικά µε την εγγραφή του, 
 

 ο Έφορος, δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή, ανάλογα µε την περίπτωση, από την ηµεροµηνία της 
παράβασης ή από άλλη µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί 
µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

 (5) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο είναι εγγράψιµο δυνάµει 
του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο είναι υπόχρεο να 
εγγραφεί δυνάµει του Μέρους αυτού ή είναι πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί 
σχετικές αποκτήσεις. 
 

 Όροι της ακύρωσης 
 

 7.-(1) Ο Έφορος, δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της παραγράφου 6(1), 
µε ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν ικανοποιείται ότι σε σχέση µε 
το χρόνο αυτό το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο, για εγγραφή δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Ο Έφορος, δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της παραγράφου 6(2) ή 
(4) του Μέρους αυτού, µε ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν 
ικανοποιείται ότι σε σχέση µε το χρόνο αυτό, το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν 
υπόχρεο, ή δικαιούχο, για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

 (3) Τηρουµένης της υποπαραγράφου (4), η εγγραφή προσώπου το οποίο – 
 

 (α) είναι εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 4 του Μέρους αυτού . ή 
 

 (β) δεν θα ήταν, αν δεν ήταν εγγεγραµµένο, υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει 
οποιαδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου εκτός από αυτή της παραγράφου 4 του 
Μέρους αυτού, 
 

 δεν ακυρώνεται µε ισχύ της ακύρωσης από οποιονδήποτε χρόνο πριν την 1η 
Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τη συµπλήρωση των εικοσιτεσσάρων (24) 
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µηνών από την ηµεροµηνία που τέθηκε σε ισχύ η εγγραφή του. 
 

 (4) Η υποπαράγραφος (3) δεν εφαρµόζεται για ακύρωση εγγραφής δυνάµει της 
παραγράφου 6(3) ή (4) του Μέρους αυτού. 
 

 (5) Για καθορισµό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, κατά πόσο πρόσωπο 
θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντος Νόµου που παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο 
ή δικαιούχο για εγγραφή όταν είναι ήδη εγγεγραµµένο ή όταν καθίσταται υπόχρεο για 
εγγραφή δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 

 Εξουσία διαφοροποίησης συγκεκριµένων 
ποσών µε διάταγµα 

 
 8. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να αντικαταστήσει οποιαδήποτε από 
τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος µε άλλα ποσά. 
 

 Συµπληρωµατικές διατάξεις 
 
 

 9. Κανονισµοί δύναται να προβλέπουν για οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να 
υποβληθεί στον Έφορο δυνάµει του παρόντος Μέρους, να υποβάλλεται σε ορισµένο 
τύπο και να περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία. 
 

 10. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος 
µέλος, είναι σχετική απόκτηση όταν – 
 

 (α) είναι φορολογητέα απόκτηση αγαθών άλλων από αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα. 

 
 (β) δεν είναι απόκτηση σύµφωνα µε φορολογητέα συναλλαγή και θεωρείται, για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου, ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 
και 
 

 (γ) το γεγονός το οποίο, σε σχέση µε αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό 
γεγονός για σκοπούς φορολόγησης της απόκτησης αυτής. 
 

 Μέρος ΙV 
Υποβολή ειδοποιήσεων µε ηλεκτρονικά µέσα 

 
 Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο επιλέξει τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων 
για την υποβολή οποιασδήποτε ειδοποίησης που προβλέπεται στο παρόν Παράρτηµα, 
τότε για σκοπούς του παρόντος Νόµου και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής 
διαδικασίας, ο κωδικός αριθµός ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο στο πρόσωπο που 
υποβάλλει τις ειδοποιήσεις µε ηλεκτρονικά µέσα, θεωρείται ότι υπέχει θέση της 
χειρόγραφης υπογραφής που θα έφεραν οι ειδοποιήσεις αν δεν υποβάλλονταν µε 
ηλεκτρονικά µέσα και το πρόσωπο που υποβάλλει τις ειδοποιήσεις θεωρείται ότι έχει 
γνώση και του περιεχοµένου τους. 
 

 Ο Έφορος δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας να καθορίσει τα ηλεκτρονικά µέσα για την υποβολή ειδοποιήσεων από 
πρόσωπο που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. 
 

 8 του 13(Ι) του 2010. 
 

Μέρος V 
 

Εγγραφή για υπηρεσίες που παρέχονται σε υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα σε άλλο 
κράτος µέλος για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο λήπτης: 
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 1.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση- 
 

 (α) δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου, και  
 

 (β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
Παραρτήµατος, 
 

 καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, σε οποιαδήποτε 
ηµέρα αυτό το πρόσωπο παρέχει σχετικές υπηρεσίες. 
 

 (2) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, «σχετικές υπηρεσίες» είναι υπηρεσίες που 
παρέχονται σε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος µέλος για τις οποίες ο 
ΦΠΑ οφείλεται σε εκείνο το κράτος µέλος από τον λήπτη, δυνάµει διατάξεων που 
εφαρµόζονται σε εκείνο το Κράτος µέλος, αντίστοιχων των διατάξεων του άρθρου 11 
του παρόντος Νόµου. 
 

 Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής 
 
2.-(1) Πρόσωπο το οποίο καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 1 
πιο πάνω, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την υποχρέωση του µέσα σε τριάντα 
(30) ηµέρες µετά την ηµέρα που δηµιουργείται η υποχρέωση. 
 
 (2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ειδοποιήσει τον Έφορο είτε όχι, 
και η εγγραφή ισχύει από την ηµέρα κατά την οποία δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. 
 

 Ακύρωση της Εγγραφής 
 
3.-(1) Όταν πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους, ικανοποιεί τον 
Έφορο ότι δεν είναι υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο, ο Έφορος, αν το ζητήσει 
γραπτώς το πρόσωπο αυτό, ακυρώνει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από την 
ηµεροµηνία που το ζήτησε ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να 
συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 
 

  (2) Πρόσωπο το οποίο έχει καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος 
Μέρους παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο, αν Έφορος ικανοποιείται ότι δεν προτίθεται να παρέχει 
σχετικές υπηρεσίες, εντός των δώδεκα µηνών που ακολουθούν αυτό το χρονικό 
σηµείο. 
 

  (3) Πρόσωπο το οποίο παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος Μέρους, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για το γεγονός αυτό µέσα 
σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα της επέλευσης του. 
 

  (4) Ο Έφορος δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της υποπαραγράφου (1), 
µε ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν ικανοποιηθεί ότι σε σχέση µε 
τον χρόνο αυτό το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 8) 

 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

Ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 1.—(1) Οποιαδήποτε µεταβίβαση της πλήρους κυριότητας αγαθών αποτελεί 
παράδοση αγαθών· όµως, τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) πιο 
κάτω, η µεταβίβαση— 
 
(α) Οποιουδήποτε αδιαίρετου µεριδίου της κυριότητας, ή 
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(β) της κατοχής των αγαθών, 
 
αποτελεί παροχή υπηρεσιών. 
 
(2) Αν η κατοχή των αγαθών µεταβιβάζεται— 
 
(α) ∆υνάµει συµφωνίας πώλησης των αγαθών, ή 
 
(β) δυνάµει συµφωνιών που ρητά προβλέπουν ότι η κυριότητα θα µεταβιβαστεί και 
αυτή σε κάποιο χρόνο στο µέλλον (που καθορίζεται ή εξακριβώνεται από τις 
συµφωνίες αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση όχι αργότερα από το χρόνο πλήρους 
αποπληρωµής των αγαθών), 
 
τότε αποτελεί και στις δύο περιπτώσεις παράδοση των αγαθών. 
 

5(α) του 37(Ι) του 
2011. 

2. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, θερµότητας ή ψύχους ή παρόµοιων 
αγαθών, αποτελεί παράδοση αγαθών. 
 

 3. Αποτελούν παράδοση αγαθών— 
 
(α) Η µεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας· 
 
(β) η µεταβίβαση εξ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επί ακίνητης ιδιοκτησίας· 
 
(γ) η µεταβίβαση της κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας— 
 
(i) δυνάµει σύµβασης ή συµφωνίας πώλησής της, ή 
 
(ii) δυνάµει συµφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα µεταβιβαστεί και η ακίνητη 
ιδιοκτησία σε κάποιο χρόνο στο µέλλον· 
 
(δ) η εκχώρηση ή παραχώρηση οποιωνδήποτε εµπράγµατων διακαιωµάτων επί 
ακίνητης ιδιοκτησίας. 
 

58(1) του 95(Ι) του 
2004. 

2 του 87(Ι) του 2006. 

(ε) η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή η χρησιµοποίηση για οποιοδήποτε 
σκοπό της ακίνητης Ιδιοκτησίας που αναφέρεται, στις διατάξεις της υποπαραγράφου 
(β) της παραγράφου 1 και στις διατάξεις της παραγράφου 4 του Όγδοου 
Παραρτήµατος. 
 

 4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, όταν αγαθά 
που αποτελούν µέρος των περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης µεταβιβάζονται ή 
διατίθενται δυνάµει των οδηγιών του προσώπου που ασκεί την επιχείρηση έτσι ώστε 
να µην αποτελούν πλέον µέρος εκείνων των περιουσιακών στοιχείων, είτε έναντι 
αντιπαροχής είτε όχι, αυτό αποτελεί παράδοση από το εν λόγω πρόσωπο των αγαθών. 
 
(2) Η υποπαράγραφος (1) πιο πάνω δεν εφαρµόζεται αν η µεταβίβαση ή διάθεση των 
αγαθών αποτελεί— 
 
(α) ∆ώρο που δίδεται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης (εκτός αν 
αποτελεί µέρος σειράς ή διαδοχής δώρων που δίδονται στο ίδιο πρόσωπο από καιρό 
σε καιρό) νοούµένου ότι το κόστος στο δωρητή δεν υπερβαίνει τις δέκα λίρες (£10)· ή 
 
(β) τηρουµένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (3) πιο κάτω, δείγµα αγαθών που 
δίδεται ως δώρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 
 
(3) Όταν— 
 
(α) Το ίδιο πρόσωπο δίδει αριθµό δειγµάτων σε άλλο πρόσωπο (είτε όλα σε µια 
περίπτωση είτε σε διάφορες περιπτώσεις), και 
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(β) τα δείγµατα αυτά είναι πανοµοιότυπα ή δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ 
τους, 
 
τότε η υποπαράγραφος (1) πιο πάνω εφαρµόζεται για όλα εκτός από ένα από τα εν 
λόγω δείγµατα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, εφαρµόζεται για όλα εκτός από το 
πρώτο που δίδεται. 
 
(4) Όταν, δυνάµει οδηγιών του προσώπου που ασκεί επιχείρηση, αγαθά που 
αποτελούν µέρος των περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή που κατέχονται ή 
χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση τίθενται σε οποιαδήποτε ιδιωτική χρήση ή 
χρησιµοποιούνται, ή τίθενται στη διάθεση οποιουδήποτε προσώπου για χρήση, για 
οποιοδήποτε σκοπό άλλο από το σκοπό της επιχείρησης, είτε έναντι αντιπαροχής είτε 
όχι, αυτό αποτελεί παροχή υπηρεσιών. 
 

5(β) του 37(Ι) του 
2011. 

 (4Α)(α) Η υποπαράγραφος (4) δεν εφαρµόζεται για – 
 

  (i) τα ενσώµατα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται 
από αυτή σε διαρκή εκµετάλλευση, χωρίς να περιλαµβάνονται στην αξία τους 
οποιεσδήποτε δαπάνες επισκευής και συντήρησης τους, εξαιρουµένης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας· 
 

  (ii) τα δικαιώµατα χρησιµοποίησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, 
υποδειγµάτων, εµπορικών ή βιοµηχανικών σηµάτων και παρόµοιων δικαιωµάτων, 
περιλαµβανοµένης και της εµπορικής εύνοιας “Goodwill”, εφόσον αυτά εξυπηρετούν 
περισσότερες από µία χρήσεις, που παραδίδονται ή παρέχονται προς ή εισάγονται ή 
αποκτώνται από τον ιδιοκτήτη και η αξία έκαστου να µην είναι λιγότερη από δέκα 
επτά χιλιάδες ευρώ (€17000)· 
 

 Όγδοο Παράρτηµα.  (i) η ακίνητη ιδιοκτησία όπως καθορίζεται στις παραγράφους 1(β) µέχρι 4 του 
Όγδοου Παραρτήµατος· 
 

  (ii) τα κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε ακίνητη 
ιδιοκτησία που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτό· 
 

  (iii) τα κτίρια που κατασκευάζονται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε ακίνητη 
ιδιοκτησία που ανήκει κατά κυριότητα σε αυτό. 
 

  (β) Η υπο-υποπαράγραφος (α) δεν εφαρµόζεται για περιουσιακά στοιχεία επί των 
οποίων το πρόσωπο ή οι προκάτοχοι του επιβαρύνθηκαν µε Φ.Π.Α. πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2011. 
 

  (γ) Στην περίπτωση όπου το πρόσωπο έχει επιβαρυνθεί µε Φ.Π.Α. σε σχέση µε το 
περιουσιακό στοιχείο πριν την 1η Ιανουαρίου 2011, ο Φ.Π.Α. που έχει επιβαρυνθεί το 
πρόσωπο κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011, σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, 
δεν θεωρείται ότι σχετίζεται µε τους σκοπούς της επιχείρησης του προσώπου δυνάµει 
των διατάξεων της παραγράφου 4(4) και παραγράφου 6, αν, και στην έκταση που το 
περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ιδιωτική 
χρήση του προσώπου ή ιδιωτική χρήση του προσωπικού του, ή γενικά για σκοπούς 
άλλους από τους σκοπούς της επιχείρησης του. 
 

  (δ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου- 
 

  (i) «περιουσιακό στοιχείο» σηµαίνει οτιδήποτε που εµπίπτει στην παράγραφο (α) της 
παρούσας παραγράφου· 
 

  (ii) «πρόσωπο» σηµαίνει το πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση όπως αναφέρεται 
στην υποπαράγραφο (4) της παραγράφου 4· 
 

  (iii) «ο ΦΠΑ που επιβαρύνθηκε το πρόσωπο σε σχέση µε περιουσιακό στοιχείο» 
σηµαίνει – 
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  (ια) Φ.Π.Α. επί της παράδοσης του περιουσιακού στοιχείου στο πρόσωπο· 

 
  (ιβ) Φ.Π.Α. επί της παράδοσης στο πρόσωπο οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών, το 
κόστος των οποίων αποτελεί κόστος που συνδέεται µε το περιουσιακό στοιχείο· 
 

  (ιγ) Φ.Π.Α. επί της απόκτησης από το πρόσωπο από άλλο Κράτος µέλος του 
περιουσιακού στοιχείου ή οτιδήποτε που το συναποτελεί· και 
 

  (ιδ) Φ.Π.Α. που πληρώθηκε ή κατέστη οφειλόµενο από το πρόσωπο επί της 
εισαγωγής του περιουσιακού στοιχείου ή οτιδήποτε που το συναποτελεί από τόπο που 
δεν είναι κράτος µέλος. 
 

58(2)(α) του 95(Ι) 
του 2004. 

 
 

58(2)(β) του 95(Ι) 
του 2004. 

(5) Ούτε η υποπαράγραφος (1) ούτε η υποπαράγραφος (4) πιο πάνω απαιτούν να 
θεωρείται ως παράδοση ή παροχή οτιδήποτε που το πρόσωπο που ασκεί την 
επιχείρηση διενεργεί χωρίς αντιπαροχή σε σχέση µε οποιαδήποτε αγαθά, εκτός αν το 
πρόσωπο αυτό δικαιούται δυνάµει των άρθρων 20 και 21 να εκπέσει ολόκληρο ή 
οποιοδήποτε µέρος του Φ.Π.Α. επί της παράδοσης, απόκτησης ή εισαγωγής των 
αγαθών ή άλλων αγαθών που εµπεριέχονται σε αυτά. 
 
(6) Οτιδήποτε αποτελεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών δυνάµει της 
υποπαραγράφου (1) ή (4) πιο πάνω θεωρείται ότι πραγµατοποιείται µέσα στα πλαίσια 
ή για προώθηση της επιχείρησης (έστω και αν δε θεωρείτο διαφορετικά ως τέτοια)· 
και στην περίπτωση επιχείρησης που ασκείται από φυσικό πρόσωπο— 
 
(α) Η υποπαράγραφος (1) πιο πάνω εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε µεταβίβαση ή 
διάθεση των αγαθών προς όφελος του ίδιου προσωπικά· και 
 
(β) η υποπαράγραφος (4) πιο πάνω εφαρµόζεται σε αγαθά που χρησιµοποιούνται, ή 
διατίθενται προς χρήση, από το ίδιο προσωπικά. 
 

58(2)(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

4Α.-(1) Όταν, σε σχέση µε περίπτωση που δεν εµπίπτει στην παράγραφο 4(1), αγαθά 
που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης – 
 
(α) µεταφέρονται από οποιοδήποτε κράτος µέλος δυνάµει των οδηγιών του προσώπου 
που ασκεί την επιχείρηση, και 
 
(β) µεταφέρονται µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση αυτής της επιχείρησης µε το 
σκοπό να ληφθούν σε τόπο στο εσωτερικό άλλου κράτους µέλους διαφορετικού από 
αυτό από το οποίο µεταφέρονται, 
 
τότε, ανεξάρτητα αν η µεταφορά συνδέεται ή όχι µε πράξη έναντι αντιπαροχής, αυτή 
αποτελεί παράδοση αγαθών από το πρόσωπο αυτό. 
 
(2) Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρµόζεται – 
 
(α) για τη µεταφορά των αγαθών από οποιοδήποτε κράτος µέλος µέσα στα πλαίσια 
της µεταφοράς τους από ένα µέρος εκείνου του κράτους µέλους σε άλλο µέρος του 
ιδίου κράτους µέλους. ή 
 
(β) σε αγαθά τα οποία έχουν µεταφερθεί από τόπο εκτός των κρατών µελών για να 
εισέλθουν στο έδαφος της κοινότητας και µεταφέρονται από κράτος µέλος πριν το 
χρόνο κατά τον οποίο θα προέκυπτε οποιασδήποτε κοινοτική τελωνειακή οφειλή 
αναφορικά µε οποιοδήποτε κοινοτικό τελωνειακό δασµό επί της εισόδου των αγαθών 
σε αυτό το έδαφος. 
 

5(γ) του 37(Ι) του 
2011. 

(γ) όταν αγαθά έχουν αποσταλεί ή µεταφερθεί για τις ανάγκες της παράδοσης αερίου 
µέσω του συστήµατος φυσικού αερίου ευρισκόµενου στη ∆ηµοκρατία ή µέσω 
οποιουδήποτε δικτύου συνδεδεµένου µε τέτοιο σύστηµα, την παράδοση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή θερµότητας ή ψύχους µέσω των δικτύων θέρµανσης ή ψύξης, υπό τις 
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προϋποθέσεις των εδαφίων (12) ή (13) του άρθρου 10. 
 

 5. Όταν στην περίπτωση επιχείρησης που ασκείται από υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο αγαθά που αποτελούν µέρος των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 
πωλούνται από άλλο πρόσωπο δυνάµει οποιασδήποτε εξουσίας που ασκεί το άλλο 
πρόσωπο, προς ικανοποίηση χρέους που οφείλεται από το υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο, θεωρούνται ότι παραδίδονται από το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο µέσα 
στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησής του. 
 

 6.—(1) Όταν πρόσωπο παύει να είναι υποκείµενο στο φόρο, τότε οποιαδήποτε αγαθά 
που αποτελούν κατά το χρόνο αυτό µέρος των περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης 
που ασκείται από το ίδιο θεωρούνται ότι παραδίδονται από το ίδιο µέσα στα πλαίσια ή 
για προώθηση της επιχείρησής του αµέσως πριν παύσει να είναι υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο, εκτός αν— 
 
(α) Η επιχείρηση µεταβιβάζεται ως δρώσα οικονοµική µονάδα σε άλλο υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο· ή 
 
(β) η επιχείρηση συνεχίζεται από άλλο πρόσωπο το οποίο, δυνάµει Κανονισµών που 
εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 35(3), θεωρείται ως υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο· ή 
 
(γ) ο Φ.Π.Α. επί της πλασµατικής παράδοσης δε θα υπερέβαινε τις διακόσιες λίρες. 
 
(2) Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε αγαθά για τα οποία το 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δύναται να ικανοποιήσει τον Έφορο ότι— 
 

58(3)(α)(β) του 95(Ι) 
του 2004. 

(α) ∆εν του έχει επιτραπεί έκπτωση του φόρου εισροών σε σχέση µε την παράδοση 
των αγαθών, την απόκτηση από άλλο κράτος µέλος ή την εισαγωγή τους από τόπο 
εκτός των κρατών µελών· και 
 
(β) δεν απέκτησε τα αγαθά ως µέρος των περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που 
µεταβιβάστηκε σε αυτό ως δρώσα οικονοµική µονάδα από άλλο υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο. 
 
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να τροποποιεί το ποσό που 
καθορίζεται στην υποπαράγραφο (1)(γ) πιο πάνω. 
 

 9 του 13(Ι) του 2010. 
∆ιαγράφηκε. 

 
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 11) 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

 
 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

(Άρθρο 14 και 14Α) 
60(α)(β) του 95(Ι) του 2004. 

 
ΑΞΙΑ — ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 
 

7 του 38(Ι) του 2008. 

1.—(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία— 
 
(α) Η αξία µιας συναλλαγής (µη λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου) που πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έναντι 
χρηµατικής αντιπαροχής, είναι µικρότερη από την κανονική της αξία, και 
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(β) το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την συναλλαγή και το πρόσωπο προς το οποίο 
αυτή πραγµατοποιείται είναι συνδεδεµένα, και 
 
(γ) αν η εν λόγω συναλλαγή είναι φορολογητέα, αλλά το πρόσωπο προς το οποίο 
πραγµατοποιείται δε δικαιούται δυνάµει των άρθρων 20 και 21 να εκπέσει ολόκληρο 
το Φ.Π.Α. ο οποίος την επιβαρύνει, 
 

 
7 του 38(Ι) του 2008. 

τότε ο Έφορος δύναται να ορίσει ότι η αξία της συναλλαγής θα θεωρείται ότι είναι η 
κανονική της αξία. 
 

10 του 38(Ι) του 
2008. 

Αναδροµική έναρξη 
της ισχύος του 
άρθρου 7 του 

παρόντος Νόµου. 
 

10. Το άρθρο 7 του παρόντος Νόµου τίθεται σε ισχύ αναδροµικά από την 1η 
Φεβρουαρίου 2002. 

 (2) Οποιαδήποτε απόφαση δυνάµει της παρούσας παραγράφου γνωστοποιείται 
γραπτώς στο πρόσωπο που πραγµατοποιεί τη συναλλαγή, δεν µπορεί όµως να 
γνωστοποιηθεί τέτοια απόφαση µετά την πάροδο τριών ετών από το χρόνο της 
συναλλαγής. 
 
(3) Απόφαση που γνωστοποιείται σε πρόσωπο δυνάµει της παρούσας παραγράφου σε 
σχέση µε συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από το πρόσωπο αυτό, µπορεί να 
περιλαµβάνει και απόφαση ότι η αξία οποιασδήποτε συναλλαγής— 
 
(α) Που πραγµατοποιείται από αυτό ύστερα από τη γνωστοποίηση, ή ύστερα από 
τέτοια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που δυνατό να καθορίζεται στη γνωστοποίηση, και 
 
(β) για την οποία ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (α) µέχρι (γ) της 
υποπαραγράφου (1) πιο πάνω. 
 
θα θεωρείται ότι είναι η αξία της στην ελεύθερη αγορά. 
 
(4) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οποιοδήποτε ζήτηµα ως προς το 
κατά πόσο ένα πρόσωπο είναι συνδεδεµένο µε άλλο καθορίζεται σύµφωνα µε τις 
ακόλουθες διατάξεις: 
 
(α) Ένα πρόσωπο είναι συνδεδεµένο µε άλλο πρόσωπο αν το πρώτο πρόσωπο είναι 
σύζυγος ή συγγενής του δεύτερου προσώπου, ή είναι σύζυγος συγγενή του δεύτερου 
προσώπου, ή είναι συγγενής του συζύγου ή της συζύγου του δεύτερου προσώπου· 
 
(β) ένα πρόσωπο είναι συνδεδεµένο µε οποιοδήποτε πρόσωπο µε το οποίο διατηρεί 
συνεταιρισµό, και µε το σύζυγο ή τη σύζυγο ή συγγενή οποιουδήποτε προσώπου µε το 
οποίο διατηρεί συνεταιρισµό· 
 
(γ) µια εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε άλλη εταιρεία— 
 
(i) αν το ίδιο πρόσωπο έχει τον έλεγχο και των δύο, ή αν ένα πρόσωπο έχει τον έλεγχο 
της µιας και πρόσωπα συνδεδεµένα µαζί του, ή ο ίδιος και πρόσωπα συνδεδεµένα µαζί 
του, έχουν τον έλεγχο της άλλης· ή 
 
(ii) αν µια οµάδα δύο ή περισσότερων προσώπων έχει τον έλεγχο της καθεµιάς 
εταιρείας, και οι οµάδες είτε αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα είτε θα µπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα θεωρώντας (σε µια ή περισσότερες 
περιπτώσεις) ένα µέλος είτε της µιας είτε της άλλης οµάδας ότι αντικαθίσταται από 
άλλο πρόσωπο µε το οποίο είναι συνδεδεµένο· 
 
(δ) µια εταιρεία είναι συνδεδεµένη µε άλλο πρόσωπο αν το πρόσωπο αυτό έχει τον 
έλεγχο της ή το πρόσωπο αυτό και πρόσωπα συνδεδεµένα µαζί του έχουν τον έλεγχο 
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της· 
 
(ε) οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν µαζί για να εξασφαλίσουν 
ή να ασκήσουν τον έλεγχο µιας εταιρείας θεωρούνται σε σχέση µε την εν λόγω 
εταιρεία ότι είναι συνδεδεµένα το ένα µε το άλλο και µε οποιοδήποτε πρόσωπο που 
ενεργεί µε τις οδηγίες οποιουδήποτε από αυτά για να εσφασφαλίσει ή να ασκήσει τον 
έλεγχο της εταιρείας· 
 
(στ) στην παρούσα παράγραφο— 
 
“εταιρεια” περιλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς 
νοµική προσωπικότητα, αλλά δεν περιλαµβάνει συνεταιρισµό· 
 
“έλεγχος”, σε σχέση µε νοµικό πρόσωπο, σηµαίνει την εξουσία προσώπου να 
εξασφαλίσει ότι— 
 
(i) µέσω κατοχής µετοχών ή δικαιώµατος ψήφου στο νοµικό πρόσωπο ή σε σχέση µε 
αυτό, ή σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο, ή 
 
(ii) δυνάµει οποιωνδήποτε εξουσιών που του παραχωρεί το καταστατικό ή άλλο 
έγγραφο που διέπει τη λειτουργία του εν λόγω νοµικού προσώπου ή οποιουδήποτε 
άλλου νοµικού προσώπου, 
 
οι υποθέσεις του πρώτου νοµικού προσώπου διεξάγονται σύµφωνα µε τις επιθυµίες 
του προσώπου αυτού, και, σε σχέση µε συνεταιρισµό σηµαίνει το δικαίωµα σε µερίδιο 
πέραν του ενός δευτέρου των περιουσιακών στοιχείων, ή πέραν του ενός δευτέρου του 
εισοδήµατος του συνεταιρισµού· 
 
“συγγενής” σηµαίνει αδελφό, αδελφή ανιόντα ή κατιόντα κατά ευθεία γραµµή ή τους 
συζύγους τους. 
 
(5) Η παρούσα παράγραφος δε εφαρµόζεται σε συναλλαγή για την οποία εφαρµόζεται 
η παράγραφος 7 πιο κάτω. 
 

60(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

1Α.-(1) Όταν – 
 
(α) οποιαδήποτε αγαθά των οποίων η παράδοση συνεπάγεται τη µεταφορά τους προς 
τη ∆ηµοκρατία – 
 
(i) επιβαρύνονται σε σχέση µε τη µεταφορά τους προς τη ∆ηµοκρατία µε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. ή 
 
(ii) αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα τα οποία σε σχέση µε τη µεταφορά τους 
προς τη ∆ηµοκρατία επιβαρύνονται µε φόρο κατανάλωσης. ή 
 
(iii) για αυτή τη µεταφορά υπόκεινται, σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη που 
εκάστοτε ισχύει για µεταβατικούς σκοπούς σε σχέση µε την ένταξη οποιουδήποτε 
Κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης. 

 

τότε η αξία της παράδοσης, θα θεωρείται ότι είναι για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου το άθροισµα της αξίας της, και του ποσού, στην έκταση που δεν έχει ήδη 
περιληφθεί στην αξία αυτή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, ανάλογα µε την 
περίπτωση, του εισαγωγικού δασµού ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του φόρου 
κατανάλωσης που έχει ή θα καταβληθεί σε σχέση µε τα αγαθά. 
 

 2.—(1) Όταν αγαθά παραδίδονται ή υπηρεσίες παρέχονται έναντι χρηµατικής 
αντιπαροχής και µε όρους που επιτρέπουν έκπτωση για έγκαιρη πληρωµή, η 
αντιπαροχή λαµβάνεται για τους σκοπούς του άρθρου 14 ως µειωµένη κατά την 
έκπτωση, ανεξάρτητα από το αν η πληρωµή γίνεται σύµφωνα µε εκείνους τους όρους 
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ή όχι. 
 
(2) Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται όταν οι όροι περιλαµβάνουν 
οποιαδήποτε αναφορά για πληρωµή µε δόσεις. 
 

 3. Όταν το δικαίωµα παραλαβής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, που ενσωµατώνεται το 
κουπόνι, εκχωρείται έναντι αντιπαροχής, η αντιπαροχή αγνοείται για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου εκτός στην έκταση (αν υπάρχει) που υπερβαίνει το ποσό που 
αναγράφεται στο κουπόνι. 
 

 4.—(1) Όταν υπάρχει παράδοση αγαθών δυνάµει— 
 
(α) Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 8(5)· ή 
 
(β) της παραγωγής 4(1) του ∆εύτερου Παραρτήµατος (όχι όµως έναντι αντιπαροχής)· ή 
 
(γ) της παραγράφου 6 του ∆εύτερου Παραρτήµατος. 
 

60(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(δ) της παραγράφου 3(ε) του ∆εύτερου Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου, 
 
τότε, εκτός των περιστάσεων που εφαρµόζεται η παράγραφος 7 πιο κάτω, η αξία της 
παράδοσης καθορίζεται σύµφωνα µε την επόµενη υποπαράγραφο. 
 
(2) Η αξία της παράδοσης είναι— 
 
(α) Τόση χρηµατική αντιπαροχή όση θα ήταν πληρωτέα από το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την παράδοση αν επρόκειτο, κατά το χρόνο της παράδοσης, να 
αγοράσει αγαθά πανοµοιότυπα από κάθε άποψη (περιλαµβανοµένης της ηλικίας και 
της κατάστασης) µε τα εν λόγω αγαθά· ή 
 
(β) εάν η αξία δεν µπορεί να εξακριβωθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (α) πιο πάνω, 
τόση χρηµατική αντιπαροχή όσο θα ήταν πληρωτέα από το εν λόγω πρόσωπο αν 
επρόκειτο κατά το χρόνο εκείνο να αγοράσει αγαθά όµοια και της ίδιας ηλικίας και 
κατάστασης µε τα εν λόγω αγαθά· ή 
 
(γ) εάν η αξία δεν µπορεί να εξακριβωθεί ούτε µε βάση την παράγραφο (α) ούτε µε 
βάση την παράγραφο (β) πιο πάνω, το κόστος παραγωγής των εν λόγω αγαθών αν 
επρόκειτο να παραχθούν κατά το χρόνο εκείνο. 
 
(3) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, το ποσό της χρηµατικής 
αντιπαροχής που θα ήταν πληρωτέο από οποιοδήποτε πρόσωπο αν επρόκειτο ύστερα 
από την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού που συµπεριλαµβάνεται στην τιµή αγοράς ως 
Φ.Π.Α. επί της παράδοσης των αγαθών στο εν λόγω πρόσωπο. 
 

 5. Όταν υπάρχει παροχή υπηρεσιών δυνάµει— 
 
(α) Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 8(4)· ή 
 
(β) της παραγράφου 4(4) του ∆εύτερου Παραρτήµατος (όχι όµως έναντι αντιπαροχής), 
 
τότε η αξία της παροχής θεωρείται ότι είναι το πλήρες κόστος στο υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες εκτός στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η 
παράγραφος 7 πιο κάτω. 
 

 6. Όταν οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών θεωρείται δυνάµει του άρθρου 11 ότι 
πραγµατοποιείται από το πρόσωπο το οποίο τις λαµβάνει, η αξία της παροχής 
λαµβάνεται ότι είναι— 
 
(α) Σε περίπτωση που η αντιπαροχή έναντι της οποίας πραγµατικά παρασχέθηκαν οι 
υπηρεσίες σε αυτό ήταν χρηµατική, τόσο ποσό όσο είναι ίσο µε εκείνη την 



 

95(I)/2000 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 111 of 160 

 

αντιπαροχή· και 
 
(β) σε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν ήταν ή δεν ήταν πλήρως χρηµατική, τόσο 
ποσό όσο είναι αντίστοιχο προς εκείνη την αντιπαροχή. 
 

 7.—(1) Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται σε περίπτωση παράδοσης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών, είτε έναντι αντιπαροχής είτε όχι, η οποία πραγµατοποιείται από 
εργοδότη και συνίσταται— 
 
(α) Στην παροχή, µέσα στα πλαίσια επισιτισµού, τροφής και ποτών στους 
εργοδοτουµένους του, ή 
 
(β) στην παροχή διαµονής σε εργοδοτουµένους του σε ξενοδοχείο, πανδοχείο ή 
παρόµοιο κατάλυµα. 
 
(2) Η αξία της συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος 
λαµβάνεται ότι είναι µηδέν, εκτός αν η συναλλαγή πραγµατοποιείται έναντι 
αντιπαροχής πλήρως ή µερικώς χρηµατικής και σε τέτοια περίπτωση η αξία της θα 
καθοριστεί αγνοώντας οποιαδήποτε µη χρηµατική αντιπαροχή. 
 

 8.—(1) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, όταν— 
 
(α) Υπάρχει παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και 
 
(β) οποιοδήποε ποσό σχετικό µε τον καθορισµό της αξίας της συναλλαγής είναι 
εκφρασµένο σε νόµισµα άλλο από την Κυπριακή λίρα, 
 

60(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 
 

60(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

τότε, για τους σκοπούς καθορισµού της αξίας της συναλλαγής, το ποσό αυτό 
µετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος 
αυτού προς την κυπριακή λίρα, κατά τη σχετική ηµέρα, σύµφωνα µε την εκάστοτε σε 
ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία. 
 
(2) Ο χρόνος µε αναφορά στον οποίο η κατάλληλη τιµή συναλλάγµατος καθορίζεται 
για τους σκοπούς καθορισµού της αξίας οποιασδήποτε συναλλαγής είναι ο χρόνος που 
λαµβάνει χώρα η συναλλαγή· και, αναλόγως η ηµεροµηνία κατά την οποία λαµβάνει 
χώρα είναι η σχετική ηµεροµηνία για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω. 
 

 9. Αποφάση που λαµβάνεται δυνάµει της παραγράφου 1 πιο πάνω µπορεί να 
τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί από τον Έφορο µε µεταγενέστερη γραπτή απόφαση. 
 

60(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

10. Όταν υπάρχει µίσθωση της ακίνητης Ιδιοκτησίας, που καθορίζεται στην 
παράγραφο 9 (α)ιι του Πίνακα Α του Πέµπτου Παραρτήµατος και στις παραγράφους 
1(β) µέχρι 4 του Όγδοου Παραρτήµατος, µε δικαίωµα εξαγοράς, η αξία της 
συναλλαγής είναι η συµφωνηθείσα τιµή µετά την αφαίρεση των τµηµατικών 
καταβαλλόµενων µισθωµάτων για τα οποία οφείλεται ξεχωριστός φόρος, ως παροχή 
υπηρεσιών, κατά το χρόνο που προβλέπεται από τη συµφωνία να καταβάλλονται. 
 

 60(η) του 95(Ι) του 2004. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ- 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 

 1.-(1) Όταν αγαθά, σε τέτοιες περιπτώσεις που το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε 
Κανονισµούς να καθορίζει, αποκτώνται στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος – 
 

 (α) επιβαρύνονται σε σχέση µε τη µεταφορά τους προς τη ∆ηµοκρατία µε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. ή 
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 (β) αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα τα οποία σε σχέση µε τη µεταφορά τους 
προς τη ∆ηµοκρατία επιβαρύνονται µε φόρο κατανάλωσης. ή 
 

 (γ) για αυτή τη µεταφορά υπόκεινται, σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη που εκάστοτε 
ισχύει για µεταβατικούς σκοπούς σε σχέση µε την ένταξη οποιουδήποτε κράτους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή 
φόρο κατανάλωσης, 
 

 τότε η αξία της παράδοσης, θεωρείται ότι είναι για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου 
το άθροισµα της αξίας της χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η παρούσα παράγραφος και του 
ποσού, στην έκταση που δεν έχει ήδη περιληφθεί στην αξία αυτή, του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, του εισαγωγικού δασµού ή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης ή του φόρου κατανάλωσης που έχει ή θα καταβληθεί σε σχέση µε 
τα εν λόγω αγαθά. 
 

 2.-(1) Όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε οτιδήποτε το οποίο 
θεωρείται ως συναλλαγή για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου δυνάµει της 
παραγράφου 4(1) ή 4Α του ∆εύτερου Παραρτήµατος, η αξία της σχετικής πράξης 
καθορίζεται, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντιπαροχή, σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο (2). 
 

 (2) Η αξία της πράξης είναι – 
 

 (α) τόση χρηµατική αντιπαροχή όση θα ήταν πληρωτέα από τον προµηθευτή που 
πραγµατοποιεί την παράδοση αν επρόκειτο, κατά το χρόνο της απόκτησης, να 
αγοράσει αγαθά πανοµοιότυπα από κάθε άποψη, περιλαµβανοµένης της ηλικίας και 
της κατάσταση, µε τα εν λόγω αγαθά. ή 
 

 (β) αν η αξία δεν µπορεί να εξακριβωθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (α), τόση 
χρηµατική αντιπαροχή όση θα ήταν πληρωτέα από τον προµηθευτή αν επρόκειτο κατά 
το χρόνο εκείνο να αγοράσει αγαθά όµοια και της ίδιας ηλικίας και κατάστασης µε τα 
εν λόγω αγαθά. ή 
 

 (γ) αν η αξία δεν µπορεί να εξακριβωθεί ούτε µε βάση την παράγραφο (α) ούτε µε 
βάση την παράγραφο (β), το κόστος παραγωγής των εν λόγω αγαθών αν επρόκειτο να 
παραχθούν κατά το χρόνο εκείνο. 
 

 (3) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (2), το ποσό της χρηµατικής αντιπαροχής 
που θα ήταν πληρωτέο από οποιοδήποτε πρόσωπο αν επρόκειτο να αγοράσει 
οποιαδήποτε αγαθά, λογίζεται ότι είναι το ποσό που θα ήταν πληρωτέο ύστερα από την 
αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού που συµπεριλαµβάνεται στην τιµή αγοράς ως Φ.Π.Α. 
επί της παράδοσης των αγαθών στο εν λόγω πρόσωπο. 
 

 3.-(1) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, όταν – 
 

 (α) αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος. και 
 

5(α) του 164(Ι) του 
2013. 

(β) οποιοδήποτε ποσό σχετικό µε τον καθορισµό της αξίας της σχετικής πράξης είναι 
εκφρασµένο σε νόµισµα άλλο από ευρώ, 
 

5(β) του 164(Ι) του 
2013. 

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. 
 

 (2) Όταν αγαθά αποκτώνται από κράτος µέλος, η κατάλληλη τιµή συναλλάγµατος θα 
πρέπει να καθορίζεται για το σκοπό καθορισµού της αξίας της σχετικής πράξης µε 
αναφορά στο σχετικό χρόνο. και αντίστοιχα, η ηµέρα κατά την οποία εµπίπτει ο εν 
λόγω χρόνος είναι η σχετική ηµέρα για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1). 
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 4. Στο παρόν Μέρος – 
 

 «σχετική πράξη», σε σχέση µε οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος 
µέλος, σηµαίνει την πράξη σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται. 
 

 «ο σχετικός χρόνος», σε σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση, σηµαίνει – 
 

 (α) αν το πρόσωπο από το οποίο αποκτώνται τα αγαθά δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο και ο χρόνος της απόκτησης δεν καθορίζεται σύµφωνα µε Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 12Γ(3), ο χρόνος του γεγονότος ο οποίο, σε σχέση µε 
αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης 
της απόκτησης. και 
 

 (β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο χρόνος της απόκτησης.». 
 

 3.-(1) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, όταν – 
 

 (α) αγαθά αποκτώνται από άλλο Κράτος µέλος. και 
 

 (β) οποιοδήποτε ποσό σχετικό µε τον καθορισµό της αξίας της σχετικής πράξης είναι 
εκφρασµένο σε νόµισµα άλλο από την Κυπριακή λίρα, 
 

 τότε, για τους σκοπούς καθορισµού της αξίας της σχετικής πράξης, το ποσό αυτό 
µετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος 
αυτού προς την Κυπριακή λίρα, κατά τη σχετική ηµέρα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
Κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισµό της δασµολογητέας αξίας. 
 

 (2) Όταν αγαθά αποκτώνται από κράτος µέλος, η κατάλληλη τιµή συναλλάγµατος θα 
πρέπει να καθορίζεται για το σκοπό καθορισµού της αξίας της σχετικής πράξης µε 
αναφορά στο σχετικό χρόνο. και αντίστοιχα, η ηµέρα κατά την οποία εµπίπτει ο εν 
λόγω χρόνος είναι η σχετική ηµέρα για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο 
πάνω. 
 

 4. Στο παρόν Μέρος – 
 

 «σχετική πράξη», σε σχέση µε οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος 
µέλος, σηµαίνει την πράξη σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται. 
 

 «ο σχετικός χρόνος», σε σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση, σηµαίνει – 
 

 (α) αν το πρόσωπο από το οποίο αποκτώνται τα αγαθά δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο και ο χρόνος της απόκτησης δεν καθορίζεται σύµφωνα µε Κανονισµούς που 
εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 12Γ(3), ο χρόνος του γεγονότος το οποίο, σε σχέση µε 
αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης 
της απόκτησης. και 
 

 (β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο χρόνος της απόκτησης. 
 

 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 18) 

 
4 του 100(Ι) του 2005. 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (5%) 

 
 
 
 
 

6 του 27(Ι) του 2003. 
61(α) του 95(Ι) του 

Πίνακας Α: Παραδόσεις Αγαθών 
 
1. Φέρετρα. 
 
2(α) Παραδόσεις λιπασµάτων που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 31 της συνδυασµένης 
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2004. ονοµατολογίας όπως αυτή θεσπίστηκε από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό 
δασµολόγιο όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

 
 
 
 
 
 

61(β) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) Παραδόσεις εντοµοκτόνων, ποντικοφαρµάκων, µυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, 
ανασχετικών της βλάστησης και ρυθµιστικών της ανάπτυξης των φυτών, 
απολυµαντικών και παρόµοιων προϊόντων, που παρουσιάζονται σε µορφές ή 
συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα. Εξαιρούνται οι 
παραδόσεις εντοµοαπωθητικών, απολυµαντικών για οικιακές χρήσεις, εντοµοκτόνων 
και κατσαριδοκτόνων που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στην αγροτική 
παραγωγή. 
 

2(α) του 142(Ι) του 
2007. 

(3)(α) Παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαµβανοµένων των τροφών για πτηνά και ψάρια· 
 
(β) Παραδόσεις προϊόντων που χρησιµοποιούνται συνήθως για τη συµπλήρωση 
ζωοτροφών. 
 
(γ) Παραδόσεις σπόρων ή άλλων ειδών που χρησιµοποιούνται στον πολλαπλασιασµό 
φυτών για την παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών. 
 
(δ) Παραδόσεις ζώων ζωντανών που συνήθως χρησιµοποιούνται για την παρασκευή 
τροφίµων. 
 

 4 Παραδόσεις νερού. Προστέθηκε µε το Κ.∆.Π. 54/2011. (2011 Παρ. ΙΙΙ(Ι) 339. 
Ισχύει από 10.1.2011. 
 
 

 5. Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα. Εφηµερίδες 
και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις. 
Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για 
παιδιά. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή µη, έστω και δεµένη. 
Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι χάρτες 
τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωµένα. Τα είδη της 
παρούσας παραγράφου κατατάσσονται στους Κωδικούς ΣΟ 49.01 µέχρι ΣΟ 49.05. 
 
6. Παράδοση των εξής αγαθών: 
 
(α) Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες , µηχανήµατα 
ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και παρόµοια), που χρησιµοποιούνται για την 
εξυπηρέτηση αναπήρων του Κωδικού ΣΟ ex. 84.28. 
 
(β) Γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Braille και ειδικές ηλεκτρονικές γραφοµηχανές 
(ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα πρόσωπα του Κωδικού 
ΣΟ ex. 84.69. 
 
(γ) Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για αναπήρους, έστω και µε 
κινητήρα ή άλλο µηχανισµό προώθησης του Κωδικού ΣΟ 87.13. 
 
(δ) Είδη και συσκευές ορθοπεδικές, στα οποία περιλαµβάνονται και οι 
ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, 
υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγµατα. Είδη και συσκευές 
προσθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κωφούς και άλλες 
συσκευές που κρατιούνται µε το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον 
ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας έλλειψης ή τη θεραπεία µιας 
αναπηρίας. Εξαιρούνται τα µέρη και εξαρτήµατα των πιο πάνω αγαθών. Τα είδη της 
παρούσας υποπαραγράφου κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ ex. 90.21 του 
∆ασµολογίου. 
 

 (ε) ∆ιαγράφηκε µε το 6 του 4(Ι) του 2011. 
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2(α) του 131(Ι) του 
2010. 

7. Παράδοση τροφίµων, περιλαµβανοµένων και ποτών, για κατανάλωση από 
ανθρώπους εκτός από οινοπνευµατώδη ποτά, µπύρα, κρασί και αναψυκτικά. 
 
Στον όρο τρόφιµα περιλαµβάνεται και η παράδοση παρασκευασµένων ή µη 
παρασκευασµένων τροφίµων ή ποτών ή και των δύο, µε ή χωρίς µεταφορικά, που δεν 
συνοδεύεται από άλλες υπηρεσίες στήριξης. 
 

 8. Παράδοση υγραερίου. 
 

2 του 25(Ι) του 2008. 9. Η εισαγωγή αντικειµένων αρχαιολογικής αξίας του Κωδικού ΣΟ 9706 00 00. 
 

 Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος–  
 
«πολεοδοµική άδεια» σηµαίνει την πολεοδοµική άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα Νόµο για την έκδοση πολεοδοµικών αδειών 
 
«άδεια οικοδοµής» σηµαίνει την άδεια οικοδοµής που εκδίδεται σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα Νόµο για την έκδοση αδειών οικοδοµής. 
 

2(β) του 131(Ι) 2010. 
2(β) του 142(Ι) του 

2007. 

10. (α) Παράδοση φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τη θεραπευτική αγωγή, την 
πρόληψη ασθενειών, και για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς· 
 
(β) παράδοση εµβολίων για την ιατρική και τη κτηνιατρική. 
 

2(γ) του 131(Ι) του 
2010. 

 

11. ∆ιαγράφηκε µε το 2(γ) του 131(Ι) του 2010. 

2(γ) του 131(Ι) του 
2010. 

 

12. ∆ιαγράφηκε µε το 2(γ) του 131(Ι) του 2010.. 
 

 13. Προϊόντα για την αντισύλληψη. 
 

 14. Προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία. 
 

 15. Ιατρικός εξοπλισµός, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από 
ανάπηρους. 
 

 16. Παιδικά καθίσµατα αυτοκινήτων: 
 

 Νοείται ότι τα παιδικά καθίσµατα αυτοκινήτων πρέπει να είναι διαµορφωµένα για 
χρήση σε χερσαίο µεταφορικό µέσο για άτοµα µέχρι 12 ετών. 
 

 
 
 

2 του 131(Ι) του 
2005. 

Πίνακας Β: Παροχές Υπηρεσιών 
 
1. Υπηρεσίες γραφείων κηδειών. 
 
2. Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού, αποκοµιδής και ανακύκλωσης απορριµάτων, εκτός από 
αυτές που παρέχονται από κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και οργανισµούς 
δηµόσιου δικαίου. 
 
3. Υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών ή καλλιτεχνών και ερµηνευτών έργων τέχνης, 
καθώς και τα δικαιώµατά τους. 
 

2 του 131(Ι) του 
2005. 

61(δ) του 95(Ι) 
του 2004. 

 

4. Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών που φέρουν µαζί τους αστικά και 
αγροτικά λεωφορεία µε κόµιστρο για κάθε επιβάτη. 
 

2 του 148(Ι) του 
2005. 

(5) Μίσθωση χώρου σε κατασκήνωση ή κάµπινγκ για τροχόσπιτα. 
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2(γ) του 142(Ι) 

του 2007. 
6. ∆ικαίωµα εισόδου σε παραστάσεις, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, 
µουσεία, ζωολογικούς κήπους, κινηµατογράφους, εκθέσεις και σε παρόµοια 
πολιτιστικά γεγονότα και σχετικούς χώρους. 
 

 7. ∆ικαίωµα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωµα χρήσης αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 
 

 8. Επιδιόρθωση ιατρικού εξοπλισµού και των προϊόντων που καλύπτονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του Πίνακα Α του παρόντος Παραρτήµατος. 
 

 9. Παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών και λουτροθεραπείας που δεν 
εξαιρούνται µε βάση τις παραγράφους 2 και 3 του Έβδοµου Παραρτήµατος του 
παρόντος Νόµου. Εξαιρούνται από την παράγραφο αυτή οι ιατρικές εξετάσεις ή 
επεµβάσεις αποκλειστικά κοσµητικού ή αισθητικού χαρακτήρα. 
 

 
2 του 143(Ι) του 

2007. 
Τροποποίηση του 

Πέµπτου 
Παραρτήµατος 
του βασικού 

νόµου. 

2. Το Πέµπτο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στον 
Πίνακα Β αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 10. Υπηρεσίες κοµµωτικής. 
 
Ο Έφορος ΦΠΑ δύναται µε Γνωστοποίησή του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας 
παραγράφου. 
 

 11. Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, που πραγµατοποιούνται από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και συνίστανται σε εργασίες υδραυλικού, 
ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωµατιστή και οικοδοµικές εργασίες, εξαιρουµένων 
των υλικών που αποτελούν πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) της αξίας της 
παροχής της υπηρεσίας. 
 

 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου – 
 

 <ανακαίνιση> σηµαίνει παρέµβαση µε επισκευές, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σε 
ιδιωτική κατοικία, η οποία θεωρείται παλιά, δηλαδή έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία 
έτη από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτήν· 
 

 <επισκευή> σηµαίνει την επαναφορά στην αρχική καλή κατάσταση ιδιωτικής 
κατοικίας η οποία θεωρείται παλιά, δηλαδή έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία έτη από 
την πρώτη εγκατάσταση σε αυτήν· 
 

 <πρώτη εγκατάσταση> σηµαίνει την πρώτη χρησιµοποίηση, µε οποιοδήποτε τρόπο, της 
ιδιωτικής κατοικίας ύστερα από την ανέγερσή της, περιλαµβανοµένης της 
ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, µίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης· 
 

 <κατοικία> σηµαίνει ειδικά σχεδιασµένο και διαµορφωµένο, στεγασµένο κτίριο, το 
οποίο χρησιµοποιείται ως κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής. 
 

 Ο Έφορος ΦΠΑ δύναται, µε Γνωστοποίησή του, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας 
παραγράφου. 
 

2 του 63(Ι) του 
2008. 

(12) ∆ραστηριότητες επισιτισµού από σχολικές καντίνες. 
 

 Ο όρος «δραστηριότητες επισιτισµού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
στην παράγραφο 16 του Έκτου Παραρτήµατος του Νόµου. 
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2 του 35(Ι) του 

2009. 
(13) (α) ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών· 
  
(β) οποιαδήποτε ενιαία παροχή υπηρεσιών που περιλαµβάνει διαµονή σε ξενοδοχεία, 
τουριστικά καταλύµατα, παρόµοιους χώρους, και καταλύµατα διακοπών, και παροχή 
υπηρεσιών προγεύµατος, ή/και ηµιδιατροφής ή/και πλήρους διατροφής ή/και ενιαία 
υπηρεσία η οποία περιλαµβάνει µαζί µε τη διαµονή οποιεσδήποτε άλλες παρεχόµενες 
δραστηριότητες επισιτισµού, περιλαµβανοµένων των οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας 
και κρασιού. 
 

2(δ) του 131(Ι) 
του 2010. 

2 του 135(Ι) του 
2009. 

(14) ∆ιαγράφηκε µε το 2(δ) του 131(Ι) του 2010. 
 

 2 του 73(Ι) του 2012. 
 
Πίνακας Γ: Παράδοση ή Ανέγερση Κατοικίας 

 
1. Παράδοση κτιρίου ή τµήµατός του, περιλαµβανοµένου του οικοπέδου που 
αγοράζεται µαζί µε αυτό ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτού, εφόσον η 
παράδοση πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής στη ∆ηµοκρατία. 
 

 2. Μεταβίβαση της κατοχής κτιρίου ή τµήµατός του, περιλαµβανοµένου του οικοπέδου 
που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτό ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτού, δυνάµει 
σύµβασης πώλησής του ή δυνάµει συµφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα µεταβιβαστεί 
και το κτίριο µαζί µε το οικόπεδο που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτό σε κάποιο χρόνο στο 
µέλλον ή δυνάµει της µίσθωσής του µε δικαίωµα εξαγοράς, εφόσον πραγµατοποιείται 
πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό και που χρησιµοποιείται ως κύριος και 
µόνιµος χώρος διαµονής στη ∆ηµοκρατία. 
 

 3. Ανέγερση κτιρίου ή τµήµατός του σε οικοδοµήσιµη γη, ειδικά σχεδιασµένου για να 
χρησιµοποιείται ως κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής στη ∆ηµοκρατία, εφόσον 
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό: 
 

 
 
 
 
 
 

90 του 1972 
56 του 1982 
7 του 1990 

28 του 1991 
91(Ι) του 1992 
55(Ι) του 1993 
72(Ι) του 1998 
59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 
241(Ι) του 2002 
29(Ι) του 2005 

135(Ι) του 2006 
11(Ι) του 2007 
46(Ι) του 2011 
76(Ι) του 2011 

130(Ι) του 2011 
164(Ι) του 2011 
33(Ι) του 2012. 

 

 Νοείται ότι, για τα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, πρέπει να 
έχει κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη αίτηση για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας 
µετά την 1η Μαΐου 2004 στην «αρµόδια αρχή» και στην περίπτωση κτιρίων, για τα 
οποία δεν απαιτείται η κατάθεση πολεοδοµικής άδειας δυνάµει γενικού ή ειδικού 
διατάγµατος βάσει του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου να έχει κατατεθεί 
στην «αρµόδια αρχή» δεόντως συµπληρωµένη αίτηση για έκδοση άδειας οικοδοµής 
µετά την 1η Μαΐου 2004: 

  Νοείται περαιτέρω ότι, η ανέγερση κτιρίου ή τµήµατός του, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 περιλαµβάνει και τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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(ι) Ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητική γη από πρόσφυγα, στον οποίο παραχωρήθηκε 
άδεια χρήσης κυβερνητικής γης και στην οποία έχει ανεγείρει κατοικία µε δικά του 
έξοδα· 
(ιι) ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητικό οικόπεδο που παραχωρείται µε 
ενοικιαγοραπωλητήριο έγγραφο µε ευνοϊκούς όρους σε άπορη οικογένεια· 
(ιιι) ανέγερση κατοικίας σε οικοδοµήσιµη γη που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο 
εκείνου που την ανεγείρει, µέχρι τέταρτου βαθµού συγγένειας εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας. 
 

2(α) του 119(Ι) 
του 2016. 

Οι διατάξεις του παρόντος Πίνακα εφαρµόζονται για τα πρώτα διακόσια (200) 
τετραγωνικά µέτρα δοµήσιµου εµβαδού κατοικιών, όπως καθορίζεται µε βάση το 
συντελεστή δόµησης, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδοµής που 
υποβληθήκαν στην «αρµόδια αρχή» για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας ή όπου αυτή 
δεν απαιτείται δυνάµει γενικού ή ειδικού διατάγµατος βάσει του περί Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας Νόµου για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής. 
  

 Στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών, το συνολικό εµβαδόν της κατοικίας 
επαυξάνεται τόσο στην περίπτωση ανέγερσης, όσο και στην περίπτωση παράδοσης 
κατοικίας για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των τριών τέκνων κατά δεκαπέντε (15) 
τετραγωνικά µέτρα.  
 
Το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται 
από τον Έφορο µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, στο οποίο να δηλώνει µεταξύ άλλων, ότι δεν έχει εξασφαλίσει άλλη 
κατοικία στη ∆ηµοκρατία, την οποία χρησιµοποιεί ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής, 
καταβάλλοντας το µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ. Η υπεύθυνη δήλωση µπορεί να 
υποβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατά το χρόνο της ανέγερσης της κατοικίας ή στην 
περίπτωση της παράδοσης πριν να περιέλθει η κατοικία στην κατοχή του δικαιούχου 
προσώπου. 
 
Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται: 
 
(ι) συµβόλαιο αγοραπωλησίας, στην περίπτωση αγοράς κατοικίας ή εργολαβίας στην 
περίπτωση ανέγερσης κατοικίας· 
(ιι) αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ανέγερση, στην περίπτωση 
ανέγερσης κατοικίας· 
(ιιι) αρχιτεκτονικά σχέδια της κατοικίας (όψεις, κάτοψη τεµαχίου της κλίµακας 1/100, 
εµβαδοµέτρηση) 
 (iv) οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος χρησιµοποιεί 
την κατοικία χώρο διαµονής τα οποία δύνανται να είναι: 
 
(1) Αντίγραφο λογαριασµού τηλεφώνου, 
(2) αντίγραφο λογαριασµού υδατοπροµήθειας, 
(3) αντίγραφο λογαριασµού ηλεκτρισµού, 
(4) αντίγραφο λογαριασµού δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, 
(5) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος 
χρησιµοποιεί την κατοικία ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής: 
 
Νοείται ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (iv) υποβάλλονται στον 
Έφορο και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αίτησης, εντός έξι (6) µηνών από το 
χρόνο που το δικαιούχο πρόσωπο αποκτά κατοχή της κατοικίας·  
 
(v) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία να είναι ενισχυτικά του αιτήµατος και τα 
οποία κρίνονται αναγκαία κατά την εξέταση του αιτήµατος για µειωµένο φορολογικό 
συντελεστή για την απόκτηση κατοικίας· 
 
(vi) ακριβές αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην «αρµόδια αρχή» για 
εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας δεόντως θεωρηµένη ως παραληφθείσα από την 
«αρµόδια αρχή» ή όπου αυτή δεν απαιτείται, αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε 
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στην «αρµόδια αρχή» για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής δεόντως θεωρηµένη ως 
παραληφθείσα από την «αρµόδια αρχή» και  
 

 
 

29(Ι) του 2001 
200(Ι) του 2002 
186(Ι) του 2004. 

 

(νii) δήλωση του εργολήπτη ότι κατέχει ετήσια άδεια της τάξης και της κατηγορίας του 
αντίστοιχου οικοδοµικού ή τεχνικού έργου σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής και 
Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδοµικών και Τεχνικών Έργων Νόµο.  
 
Ο Έφορος δύναται να καθορίζει οποιεσδήποτε περαιτέρω λεπτοµέρειες αναφορικά µε 
την εφαρµογή του παρόντος Πίνακα σε γνωστοποίηση του που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
Έγγαµο πρόσωπο, δύναται να υποβάλει αίτηση για επιβολή µειωµένου φορολογικού 
συντελεστή για την ανέγερση ή την αγορά µίας µόνο κατοικίας: 
 

 
 
 

2(β) του 119(Ι) 
του 2016. 

Νοείται ότι, όταν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από έγγαµο πρόσωπο σύµφωνα µε 
τον παρόντα Πίνακα, πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση 
του/της συζύγου ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία του/της οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη 
∆ηµοκρατία την οποία χρησιµοποιεί ως κύριο και µόνιµο χώρο διαµονής. 
 
Το δικαιούχο πρόσωπο λαµβάνει βεβαιωµένο αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλει 
στον Έφορο, το οποίο παραδίδει στον πωλητή της κατοικίας ή στην περίπτωση 
ανέγερσης κατοικίας στον εργολήπτη που αναλαµβάνει την ανέγερση της κατοικίας, 
οπόταν ο πωλητής ή ο εργολήπτης υποχρεούται να επιβάλει µειωµένο συντελεστή 
ΦΠΑ. 
 

 
 

2(γ)(i) του 119(Ι) 
του 2016. 

Πρόσωπο που άσκησε το δικαίωµα για απόκτηση κατοικίας µε µειωµένο συντελεστή 
ΦΠΑ, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Πίνακα, ή καταργηθέντων διατάξεων του 
παρόντος Νόµου, δύναται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωµα για σκοπούς απόκτησης 
άλλης κατοικίας πριν την πάροδο των δέκα (10) ετών, µόνο εάν έχει παύσει να 
χρησιµοποιεί την κατοικία ως χώρο διαµονής πριν την πάροδο των δέκα (10) ετών, έχει 
ειδοποιήσει σχετικά τον Έφορο και έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό του φόρου που 
έχει προκύψει από την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και του κανονικού 
συντελεστή, όπως αυτοί ίσχυαν κατά την παράδοση ή ανέγερση της κατοικίας:  
 

2(γ)(ii)(iii) του 
119(Ι) του 2016. 

Νοείται ότι, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το δικαίωµα για απόκτηση κατοικίας µε 
µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, µπορεί να ασκηθεί µόνο αφού έχουν παρέλθει τα δέκα 
(10) έτη. 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται µεταγενέστερα ότι πρόσωπο 
δεν είναι δικαιούχο µειωµένου συντελεστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Πίνακα, οφείλει να καταβάλει το πλήρες ποσό του φόρου. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(δ) του 119(Ι) 
του 2016. 

Σε περίπτωση που δικαιούχο πρόσωπο παύσει να χρησιµοποιεί την κατοικία ως χώρο 
διαµονής πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών οφείλει, εντός τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έχει παύσει να τη χρησιµοποιεί ως χώρο διαµονής, να ειδοποιήσει 
τον Έφορο και να καταβάλει το ποσό της διαφοράς µεταξύ των ποσών του φόρου που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και του κανονικού 
συντελεστή, όπως αυτοί ίσχυαν κατά την παράδοση ή ανέγερση της κατοικίας, που 
αναλογεί για τη χρονική περίοδο που δεν έχει χρησιµοποιήσει την κατοικία για 
σκοπούς ιδιοκατοίκησης, εκτός σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου ή σε 
περίπτωση µεταβίβασης από το δικαιούχο πρόσωπο σε οποιοδήποτε ενήλικο τέκνο του, 
εφόσον το εν λόγω τέκνο δεν είναι δικαιούχο πρόσωπο κατά το χρόνο µεταβίβασης. 
 

  
 Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα – 
  
 <∆ηµοκρατία> σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
  
 <δικαιούχο πρόσωπο> σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο: 
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  (i) έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του 

κατά την ηµεροµηνία που υποβάλλει αίτηση για επιβολή 
µειωµένου συντελεστή για την ανέγερση ή την παράδοση 
κατοικίας· 

    
  (ii) αποκτά κατοικία για χρήση της ως κύριο και µόνιµο χώρο 

διαµονής στη ∆ηµοκρατία˙ 
    
  (iii) δεν έχει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη ∆ηµοκρατία, την οποία 

έχει αποκτήσει µε την επιβολή µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ· 
    

91(Ι) του 2006 
65(Ι) του 2008. 

 (iv) σε περίπτωση που έχει λάβει οποιαδήποτε χορηγία για την 
απόκτηση κατοικίας µε βάση τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά 
ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόµο, την έχει επιστρέψει όπως 
προνοούσαν οι διατάξεις αυτού. 

    
  <ιδιοκατοίκηση> σηµαίνει την κατοίκηση σε ιδιόκτητη κατοικία· 

 
<κατοικία> σηµαίνει ειδικά σχεδιασµένο και διαµορφωµένο, στεγασµένο 
κτίριο, το οποίο χρησιµοποιείται ή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί από το 
δικαιούχο πρόσωπο ως κύριος και µόνιµος χώρος διαµονής στη 
∆ηµοκρατία·  
 

  <πολύτεκνη οικογένεια> σηµαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα 
τουλάχιστον τέκνα,  
 

  <πρώτη εγκατάσταση> σηµαίνει την πρώτη χρησιµοποίηση του κτιρίου 
ύστερα από την ανέγερσή του, περιλαµβανοµένης της ιδιοκατοίκησης, 
ιδιόχρησης, µίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης· 
 
<πρώτη χρησιµοποίηση> σηµαίνει τη χρήση ή εκµετάλλευση του κτιρίου 
ύστερα από την παράδοση ή την ανέγερσή του, η οποία γίνεται 
συστηµατικά· 
 

  <συνολικό εµβαδόν> ∆ιαγράφηκε µε το 2(ε) του 119(Ι) του 2016. 
 

  <τέκνα> σηµαίνει τα άγαµα: 
 

   (ι) νόµιµα τέκνα, που δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο 
έτος της ηλικίας τους·  
 
(ιι) αναγνωρισµένα εκτός γάµου τέκνα, νόµιµα υιοθετηµένα 
τέκνα και άγαµους προγόνους που δεν έχουν συµπληρώσει το 
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους · και 
 
(ιιι) τέκνα που στερούνται µόνιµα της ικανότητας για συντήρησή 
τους,  
 

  τα οποία διαµένουν µαζί µε το δικαιούχο πρόσωπο. 
  

3 του 73(Ι) του 2012. 
Μεταβατικές 
∆ιατάξεις. 

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος Πίνακα εφαρµόζονται για αγοραπωλητήρια έγγραφα 
ή άλλες συµφωνίες που έχουν συναφθεί για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών 
που αναφέρονται στις υποπαραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Πίνακα από την 
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε 
άλλων διατάξεων του παρόντος Νόµου που αφορούν το χρόνο της συναλλαγής.  

  
 
 

 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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(Άρθρο 25) 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

 
62(α) του 95(Ι) του 

2004. 
1. Υπηρεσίες συναφείς προς την εισαγωγή αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών, 
των οποίων η αξία συµπεριλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία της εισαγωγής. 
 

62(β) του 95(Ι) του 
2004. 

2. Υπηρεσίες που συνίστανται σε εργασίες που εκτελούνται επί κινητών αγαθών τα 
οποία έχουν για σκοπό αυτό αποκτηθεί ή ληφθεί σε οποιοδήποτε κράτος µέλος, ή 
εισαχθεί στο εσωτερικό οποιουδήποτε κράτους µέλους, και στη συνέχεια πρόκειται, να 
εξαχθούν και πράγµατι εξάγονται σε τόπο εκτός των κρατών µελών – 
 
(α) από ή για λογαριασµό του παρέχοντος τις υπηρεσίες. ή 
 
(β) όταν ο λήπτης των υπηρεσιών ανήκει σε τόπο εκτός των κρατών µελών, από ή για 
λογαριασµό του λήπτη. 
 

 3.—(α) Παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης, ναυλώσεις και 
µισθώσεις πλοίων που εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
 

2(α) του 97(Ι) του 
2010. 

 (i) πλοία που χρησιµοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θάλασσας και εκτελούν 
µεταφορές επιβατών µε κόµιστρο ή µε τα οποία ασκείται εµπορική, βιοµηχανική ή 
αλιευτική δραστηριότητα· 
 
(ii) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και πλοία παράκτιας 
αλιείας. 
 
(β) Παραδόσεις, µισθώσεις, επισκευές και εργασίες συντήρησης αντικειµένων – 
συµπεριλαµβανοµένου και του αλιευτικού εξοπλισµού – τα οποία ενσωµατώνονται στα 
πλοία της υποπαραγράφου (α) πιο πάνω ή χρησιµεύουν για την εκµετάλλευσή τους. 
 

2(β) του 97(Ι) τα ου 
2010. 

4.—(α) Παραδόσεις, µετατροπές, επιδιορθώσεις, εργασίες συντήρησης ναυλώσεις και 
µισθώσεις αεροσκάφων, τα οποία χρησιµοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες που 
εκτελούν κυρίως διεθνείς µεταφορές µε κόµιστρο. 
 
(β) Παραδόσεις, µισθώσεις, επιδιορθώσεις και εργασίες συντήρησης αντικειµένων, τα 
οποία ενσωµατώνονται στα αεροσκάφη της υποπαραγράφου (α) πιο πάνω ή 
χρησιµεύουν για την εκµετάλλευσή τους. 
 

 5.—(α) Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άµεσων αναγκών των πλοίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) του παρόντος Παραρτήµατος και των αεροσκαφών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4(α) του παρόντος Παραρτήµατος, σε λιµάνι, 
αεροδρόµιο ή εκτός της ∆ηµοκρατίας – εξαιρουµένων των µισθώσεων αγαθών. 
 
(β) Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση ή αποθήκευση του φορτίου, που µεταφέρουν τα 
πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) του παρόντος Παραρτήµατος και τα 
αεροσκάφη που αναφέρονται στην παράφραφο 4(α) του παρόντος Παραρτήµατος, σε 
λιµάνι ή αεροδρόµιο – εξαιρουµένων των µισθώσεων αγαθών. 
 
(γ) Υπηρεσίες πλοήγησης, διάσωσης και ρυµούλκησης. 
 
(δ) Πραγµατογνωµοσύνες και επιθεωρήσεις πλοίων ή αεροσκαφών και ταξινοµήσεις 
πλοίων ή αεροσκαφών για τους σκοπούς οποιουδήποτε µητρώου, νοουµένου ότι είναι 
από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) και 4(α) του παρόντος 
Παραρτήµατος. 
 

 (ε) ∆ιαγράφηκε µε το 6 του 37(Ι) του 2011. 
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62(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

(στ) Μεταφορά αγαθών από τόπο εντός των κρατών µελών σε τόπο εκτός των κρατών 
µελών ή αντίστροφα στην έκταση που η µεταφορά παρέχεται στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας. 
 

8 του 38(Ι) του 
2008. 

(ζ) Παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για εφοδιασµό πολεµικών πλοίων, που 
υπάγονται στον κωδικό συνδυασµένης ονοµατολογίας (ΣΟ) 8906 10 00, τα οποία 
εγκαταλείπουν το έδαφός τους µε προορισµό λιµάνι ή όρµο εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 
 
 

62(ε) του 95(Ι) του 
2004. 

6. Υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών και των βοηθητικών εργασιών, 
όχι όµως των υπηρεσιών που είναι εξαιρούµενες δυνάµει του άρθρου 26 και του 
Έβδοµου Παραρτήµατος, που συνδέονται άµεσα µε— 
 
(α) Την εξαγωγή αγαθών εκτός των κρατών µελών· ή 
 

62(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

(β) την εισαγωγή αγαθών τα οποία προορίζονται να υπαχθούν στα καθεστώτα της 
παραγράφου 10. 
 

 7. Παραδόσεις χρυσού στην Κεντρική Τράπεζα. 
 

62(ζ) του 95(Ι) του 
2004. 

8. Παραδόσεις αγαθών σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, που τα εξάγουν σε τόπο 
εκτός των κρατών µελών στα πλαίσια ανθρωπιστικών, φυλανθρωπικών ή 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους εκτός των κρατών µελών. 
 

62(η) του 95(Ι) του 
2004. 

(8Α) Υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών εντός της έννοιας των εκάστοτε σε 
ισχύ περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Γενικών) Κανονισµών, από ή προς τα νησιά 
που απαρτίζουν τις αυτόνοµες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας ή µεταξύ αυτών 
των τόπων, στην έκταση που οι υπηρεσίες θεωρούνται ως παρεχόµενες στη 
∆ηµοκρατία. 

 
 
 
 
 
 

62(θ) του 95(Ι) του 
2004. 

9. Υπηρεσίες που παρέχονται από µεσίτες ή άλλα µεσολαβούντα πρόσωπα, που 
ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό άλλου προσώπου, οι οποίες αφορούν τις 
πράξεις που προβλέπουν οι προηγούµενες παράγραφοι του παρόντος Παραρτήµατος ή 
οποιοιδήποτε Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 25(5) και τις πράξεις που 
λαµβάνουν χώρα εκτός των κρατών µελών. Εξαιρούνται οι παροχές υπηρεσιών των 
πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν στο όνοµα και για λογαριασµό των ταξιδιωτών 
εφόσον αυτές πραγµατοποιούνται σε άλλο κράτος µέλος. 
 

62(ι) του 95(Ι) του 
2004. 

10(α) Παραδόσεις αγαθών υποκειµένων σε εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης που πραγµατοποιούνται µετά την είσοδο τους στη 
∆ηµοκρατία από τόπο εκτός των κρατών µελών αλλά προτού λάβουν τελωνειακό 
προορισµό. 
 
(β) Παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών που προορίζονται – 
 
(i) να προσκοµιστούν στο τελωνείο και να τεθούν ενδεχοµένως σε αποθήκες 
προσωρινής εναπόθεσης, 
 
(ii) να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, 
 
(iii) να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης ή ενεργητικής τελειοποίησης, 
 
(iv) να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα της ∆ηµοκρατίας, για να 
ενσωµατωθούν σε εξέδρες γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης, µε σκοπό την κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση, µετασκευή ή τον εξοπλισµό τους ή για τη σύνδεση των εξέδρων 
αυτών µε τη ξηρά, καθώς και για το ανεφοδιασµό αυτών των εξέδρων γεωτρήσεων ή 
εκµετάλλευσης, 
 
(v) να τεθούν σε φορολογική αποθήκη όπως προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόµο, εφόσον πρόκειται για προϊόντα για τα οποία οι κοινοτικές 
διατάξεις προβλέπουν ότι υπάγονται στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών της 
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Οδηγίας 92/12/ΕOK του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά µε το γενικό 
καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 
 
(vi) να τεθούν σε χώρους υπό τελωνειακή επιτήρηση, αποθηκών ανεφοδιασµού µε 
βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπή της 15ης Απριλίου 1999 για τις 
κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα 
γεωργικά προϊόντα. 
 
Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (i) µέχρι (v) καθεστώτα νοούνται όπως αυτά 
καθορίζονται από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία. 
 
(γ) Παροχές υπηρεσιών συναφείς µε τις παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών που 
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου. 
 
(δ) Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται: 
 
(i) στους χώρους που απαριθµούνται στην υποπαράγραφο (β)(i) µέχρι (β)(iv), µε 
διατήρηση µιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω υποπαράγραφο. 

 
(ii) στους χώρους που απαριθµούνται στην υποπαράγραφο (β)(ν) µε διατήρηση, στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, της κατάστασης που αναφέρεται στην εν λόγω 
υποπαράγραφο. 
 
(ε) Παραδόσεις αγαθών: 
 
(i) µε διατήρηση των καθεστώτων προσωρινής εισαγωγής, µε πλήρη απαλλαγή από 
εισαγωγικούς δασµούς ή εξωτερικής διαµετακόµισης, µε διατήρηση της διαδικασίας 
της εσωτερικής Kοινοτικής διαµετακόµισης, 
 
(ii) καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις παραδόσεις αυτές. 
 

62(ια) του 95(Ι) του 
2004. 

11. Η παροχή οριζόµενης ταξιδιωτικής υπηρεσίας που απολαµβάνεται εκτός της 
Κοινότητας, κατά την έκταση που η υπηρεσία απολαµβάνεται εκτός της Κοινότητας. 
 

 12. Καταργήθηκε µε 7 του 27(Ι) του 2003. 
 

 13. Καταργήθηκε µε 62(ιε) του 95(Ι) του 2004. 
 

 14. Καταργήθηκε µε 7 του 27(Ι) του 2003. 
 

 15. Καταργήθηκε µε 7 του 27(Ι) του 2003. 
 

3 του 131(Ι) του 
2010. 

 

16. ∆ιαγράφηκε µε το 3 του 131(Ι) του 2010. 
 

3 του 131(Ι) του 
2010. 

 

17. ∆ιαγράφηκε µε το 3 του 131(Ι) του 2010. 
 

3 του 131(Ι) του 
2010. 

 

18. ∆ιαγράφηκε µε το 3 του 131(Ι) του 2010. 
 

 19. Καταργήθηκε µε 62(ιε) του 95(Ι) του 2004. 
 

 20. Καταργήθηκε µε 62(ιε) του 95(Ι) του 2004. 
 

 21. Καταργήθηκε µε 62(ιε) του 95(Ι) του 2004. 
 

 22. Καταργήθηκε µε 62(ιε) του 95(Ι) του 2004. 
 

 23. Καταργήθηκε µε 62(ιε) του 95(Ι) του 2004. 
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 ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 26) 
 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 

 Πίνακας Α: Εξαιρέσεις ορισµένων δραστηριοτήτων γενικού ενδιαφέροντος 
 
1. Παροχή υπηρεσιών από το Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και η παρεπόµενη των 
υπηρεσιών αυτών παράδοση αγαθών. 
 

 
 
 
 

Κεφ. 255. 

2. Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη, καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή 
παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από δηµόσια νοσοκοµεία 
ή ιδιωτικά νοσοκοµεία εγγεγραµένα στο µητρώο που τηρεί το Τµήµα Ιατρικών 
Υπηρεσιών σύµφωνα µε τον περί Ιδιωτικών Νοσοκοµείων (Έλεγχος) Νόµο. 
 

 
 

Κεφ. 250. 

3. Ιατρική περίθαλψη που παρέχεται από— 
 
(α) Ιατρούς εγγεγραµµένους στο Ιατρικό Μητρώο που προβλέπει ο περί Εγγραφής 
Ιατρών Νόµος· 
 

 
Κεφ. 249. 

(β) οδοντίατρους εγγεγραµµένους στο Οδοντιατρικό Μητρώο που προβλέπει ο περί 
Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόµος· 
 

 
214 του 1988. 

(γ) νοσοκόµους και µαίες εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον 
περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόµο του 1988· 
 

 
62 του 1991. 

(δ) χειροπράκτες εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί 
Εγγραφής Χειροπρακτών Νόµο του 1991· 
 

 
140 του 1988. 

(ε) φυσιοθεραπευτές εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί 
Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόµο του 1988· 
 

 
132 του 1988. 

(στ) κλινικά εργαστήρια εγγεγραµµένα σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής και 
Λειρουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµο του 1988· 
 

 (ζ) ποδίατρους. 
 

63(α) του 95(Ι) του 
2004. 

 
31(Ι) του 1996. 

(η) διαιτολόγους και κλινικούς διαιτολόγους εγγεγραµµένους στο Μητρώο που τηρείται 
σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής Επιστηµόνων Τροφίµων, Τεχνολόγων Τροφίµων και 
∆ιαιτολόγων και Άλλα Συναφή Θέµατα Νόµο του 1996 όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

2 του 48(Ι) του 
2007. 

68(Ι) του 1995. 

(θ) ψυχολόγους εγγεγραµµένους στο Μητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί 
Εγγραφής Επαγγελµατιών Ψυχολόγων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
 
(ι) οποιαδήποτε πρόσωπα που κατέχουν άλλες ιατρικές ή παραϊατρικές ειδικότητες, τα 
οποία καθορίζει ο Έφορος σε γνωστοποίηση ή άλλως πως και τα οποία παρέχουν 
ιατρική περίθαλψη στα πλαίσια άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελµάτων µε 
βάση οικεία νοµοθεσία, η οποία προβλέπει την τήρηση Μητρώου. 
 

3 του 48(Ι) του 
2007. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Φεβρουαρίου 2002. 
 

 4. Παράδοση ανθρωπίνων οργάνων, αίµατος και ανθρώπινου γάλακτος. 
 

 
9(Ι) του 1996. 

5. Παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες εγγεγραµµένους στο µητρώο που τηρείται 
σύµφωνα µε τον περί Ρυθµίσεως της Άσκησης του Επαγγέλµατος των Οδοντοτεχνιτών 
Νόµου του 1996, που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του επαγγέλµατος τους, καθώς 
και οι παραδόσεις ειδών οδοντικής προσθετικής από οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες. 
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63(β) του 95(Ι) του 
2004. 

 

6. Παροχή υπηρεσιών από ενώσεις προσώπων από ενώσεις προσώπων προς τα µέλης 
τους, τα οποία µέλη πραγµατοποιούν συναλλαγές εξαιρούµενες ή εκτός του πεδίου 
εφαρµογής του Φ.Π.Α., εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άµεσα αναγκαίες για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων των µελών και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά 
έξοδα νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δε δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων 
του ανταγωνισµού. 
 

 7. Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά µε την κοινωνική 
πρόνοια και ασφάλιση, περιλαµβανοµένων και των παρεχοµένων από οίκους ευγηρίας 
και πραγµατοποιούνται από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 

 
 
 
 

Κεφ. 352. 

8. Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών, που συνδέονται στενά µε την προστασία 
των παιδιών και των νέων και πραγµατοποιούνται από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή από Βρεφοκοµικούς και Παιδοκοµικούς Σταθµούς εγγεγραµµένους στο 
µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε τον περί Παιδιών Νόµο. 
 

 9. Εκπαίδευση όλων των βαθµίδων, επαγγελµατική εκπαίδευση, επιµόρφωση, 
επανακατάρτιση, καθώς και οι στενά συνδεόµενες µε αυτές παροχές υπηρεσιών και 
παραδόσεις αγαθών, που παρέχονται από— 
 
(α) ∆ηµόσια εκπαιδευτήρια· 
 

5 του 1971 
56 του 1983 

123 του 1985. 
 

(β) ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια εγγεγραµµένα στο µητρώο που τηρείται 
σύµφωνα µε τον περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόµο του 1971· 
 

 
67(Ι) του 1996. 

(γ) ιδιωτικές σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εγγεγραµµένες στο µητρώο που 
τηρείται σύµφωνα µε τον περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµο του 1996· 
 

9 του 38(Ι) του 
2008. 

(δ) σχολές µπαλέτου· 

 (ε) ωδεία και µουσικές σχολές· 
 
(στ) εξεταστικά κέντρα. 
 

 10. Ιδιαίτερα µαθήµατα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία ανάγονται 
στη σχολική ή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. 
 

 11. ∆ιάθεση προσωπικού από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ιδρύµατα για τις 
προβλεπόµενες στις παραγράφους 2, 7, 8 και 9 του παρόντος Παραρτήµατος 
δραστηριότητες και για σκοπούς πνευµατικής αρωγής. 
 

 12. Παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόµενη µε αυτές παράδοση αγαθών από 
οργανισµού µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σκοπούς πολιτικούς, 
συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, πατριωτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή 
πολιτικής αγωγής, προς τα µέλη τους στο πλαίσιο του συλλογικού τους συµφέροντος 
έναντι συνδροµής, νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δε δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης 
των όρων του ανταγωνισµού. 
 

 13. Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται στενά µε τον αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή 
από οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται µε τον 
αθλητισµό ή τη σωµατική αγωγή. 
 

 14. Παροχή υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα και η στενά συνδεόµενη µε αυτές 
παράδοση αγαθών από— 
 
(α) Οργανισµούς δηµόσιου δικαίου· 
 
(β) άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η 
διοίκηση και η διαχείριση ασκείται ουσιαστικά χωρίς µισθό από πρόσωπα που δεν 
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έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τις δραστηριότητες τους, 
 
νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δε δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του 
ανταγωνισµού σε βάρος άλλων υποκείµενων στο φόρο προσώπων. 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι “υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα” 
περιλαµβάνουν— 
 
(α) Τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό από βιβλιοθήκες, αρχεία και κέντρα 
φύλαξης εγγράφων· 
 
(β) την είσοδο σε µουσεία, πινακοθήκες, µνηµεία, ιστορικούς χώρους, βοτανικούς και 
ζωολογικούς κήπους· 
 
(γ) τις θεατρικές, µουσικές, χορογραφικές και κινηµατογραφικές παραστάσεις· και 
 
(δ) την οργάνωση εκθέσεων και διαλέξεων. 
 

 15. Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2, 7, 8, 9, 12, 13 και 14 του παρόντος Παραρτήµατος µε την ευκαιρία 
εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονοµική τους ενίσχυση, 
νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δε δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του 
ανταγωνισµού. 
 

 16. Μεταφορά ασθενών ή τραυµατιών µε ασθενοφόρα οχήµατα. 
 

 17. Οι συναλλαγές του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου, εξαιρουµένων εκείνων που 
έχουν εµπορικό χαρακτήρα. 
 

 Πίνακας Β: Άλλες εξαιρέσεις 
 

 1. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, συµπεριλαµβανοµένων και των 
συναφών προς αυτές υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται από αντιπροσώπους 
ασφαλειών, µεσίτες και αντιπροσώπους µεσιτών. 
 

 2.—(α) Παράδοση αγαθών που χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά για εξαιρούµενες 
συναλλαγές, νοουµένου ότι η απόκτησή τους δεν είχε δηµιουργήσει δικαίωµα 
έκπτωσης του φόρου εισροών. 
 
(β) Παράδοση αγαθών των οποίων η απόκτηση ή εισαγωγή δεν είχε δηµιουργήσει 
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών δυνάµει Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει 
του εδαφίου 7 του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου. 
 

 3. Οι εξής χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: 
 
(α) Η χορήγηση και διαπραγµάτευση των εξής πιστωτικών διευκολύνσεων καθώς και η 
διαχείρισή τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί: 
 
(i) χορήγηση οποιουδήποτε δανείου· 
 
(ii) προκαταβολή έναντι φορτωτικής· 
 
(iii) προεξόφληση γραµµατίου ή συναλλαγµατικής· 
 
(iv) χορήγηση οποιασδήποτε πίστωσης, περιλαµβανοµένης της πίστωσης από πρόσωπο, 
σε σχέση µε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από αυτό, για την οποία γίνεται 
χωριστή χρέωση που αποκαλύπτεται στο πρόσωπο προς το οποίο παραδίδονται τα 
αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες· 
 
(v) χορήγηση πιστωτικών χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων αποπληρωτέων µε δόσεις σε 
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ενοικιαγορά, πώληση υπό όρους ή πώληση επί πιστώσει, για τις οποίες διευκολύνσεις 
γίνεται χωριστή χρέωση που αποκαλύπτεται στο πρόσωπο προς το οποίο παραδίδονται 
τα αγαθά· 
 
(β) η χορήγηση οποιασδήποτε οικονοµικής εγγύησης ή η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης 
οικονοµικής ευθύνης ή υποχρέωσης και η διαπραγµάτευση για την ανάληψη των 
εργασιών αυτών, καθώς και η διαχείριση εχέγγυων πιστώσεων από το πρόσωπο που τις 
χορηγεί· 
 
(γ) οι εργασίες, περιλαµβανοµένης και της διαπραγµάτευσης, που αφορούν αποδοχή 
καταθέσεων, τρεχούµενους χρεωστικούς λογαριασµούς, διακίνηση χρηµάτων, έκδοση 
και διαχείριση µέσων πληρωµής (περιλαµβανοµένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών 
επιταγών και επιταγών τραπεζίτη) και άλλων αξιογράφων, εξαιρουµένων των 
εργασιών— 
 

2(α) του 64(Ι) του 
2006. 

2(β) του 64(Ι) του 
2006. 

2(β) του 64(Ι) του 
2006. 

(i) είσπραξης απαιτήσεων τρίτων,  
 
(ii) πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων·και 
 
(iii) υπηρεσίες επεξεργασίας, εκκαθάρισης και εξουσιοδότησης για διακίνηση 
χρηµάτων σε σχέση µε πιστωτικές κάρτες· 
 
(δ) οι εργασίες, περιλαµβανοµένης και της διαπραγµάτευσης, που αφορούν 
συνάλλαγµα, χαρτονοµίσµατα και νοµίσµατα που χρησιµοποιούνται ως νόµιµα µέσα 
πληρωµής, εξαιρουµένων των αντικειµένων συλλογών. Θεωρούνται ότι αποτελούν 
αντικείµενο συλλογής και τα χρυσά, αργυρά ή από άλλο µέταλλο νοµίσµατα, καθώς και 
τα χαρτονοµίσµατα, τα οποία δε χρησιµοποιούνται κανονικώς υπό την ιδιότητα τους ως 
νόµιµων µέσων πληρωµής ή τα οποία παρουσιάζουν συλλεκτικό ενδιαφέρον· 
 
(ε) οι εργασίες, περιλαµβανοµένης της διαπραγµάτευσης αλλά εξαιρουµένης της 
φύλαξης και διαχείρισης, που αφορούν µετοχές, χρεόγραφα, οµολογίες, ιδρυτικούς και 
άλλους τίτλους εταιρειών και δικαιώµατα επί αυτών, δηµόσια χρεόγραφα, µερίδια και 
άλλους τίτλους ή αξίες, εξαιρουµένων— 
 
(i) των εγγράφων τίτλου επί αγαθών, και 
 
(ii) των τίτλων εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας· 
 
(στ) η διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων. 
 

 4. Παράδοση στην ονοµαστική τους αξία γραµµατοσήµων που βρίσκονται σε 
κυκλοφορία, χαρτοσήµων και άλλων παρόµοιων ενσήµων. 
 

 5. Παράδοση λαχείων και δελτίων προγνωστικών ιπποδροµιακών ή ποδοσφαιρικών 
αγώνων, αποδοχή στοιχηµάτων και λοιπά τυχερά παιγνίδια. 
 

63(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

6. Η εισαγωγή χρυσού από την Κεντρική Τράπεζα. 
 

 64 του 95(Ι) του 2004. 
 

ΟΓ∆ΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 39) 

ΑΚΙΝΗΤΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

 1. Οι ακόλουθες συναλλαγές είναι εξαιρούµενες συναλλαγές: 
 

 (α) µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, εξαιρουµένων – 
 

 (i) της παροχής διαµονής στα πλαίσια του ξενοδοχειακού ή παρεµφερούς τοµέα, 
περιλαµβανοµένης και της διαµονής σε κατασκηνωτικούς χώρους, 
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(ii) της µίσθωσης υποστατικών ή χώρων για στάθµευση οχηµάτων, 
 
(iii) της µίσθωσης εξοπλισµού και µηχανηµάτων µόνιµα εγκατεστηµένων, 
 
(iv) της µίσθωσης χρηµατοθυρίδων, και  
 
(v) της µίσθωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας που καθορίζεται στις παραγράφους 1(β) 
µέχρι 4 του παρόντος Παραστήµατος, µε δικαίωµα εξαγοράς, 
 

3(α) του 157(Ι) του 
2017. 

 
 
 
 
 

157(Ι) του 2017. 

(vi) της µίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας σε υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο για σκοπούς άσκησης φορολογητέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
εξαιρουµένης της περίπτωσης µίσθωσης κτιρίου το οποίο χρησιµοποιείται ως κατοικία: 
 
 Νοείται ότι, η φορολόγηση καλύπτει µίσθωση ή/και ενοικίαση κτιρίου του οποίου η 
ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης ή/και ενοικίασης πραγµατοποιείται κατά ή µετά την 
έναρξη της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) 
Νόµου του 2017: 
 

  Νοείται περαιτέρω ότι, εκµισθωτής δύναται να επιλέξει να ενηµερώσει τον Έφορο 
Φορολογίας για τη µη φορολόγηση της µίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης 
ιδιοκτησίας, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του 
Εφόρου Φορολογίας, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας:  
 

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η αρχική επιλογή του εκµισθωτή για µη φορολόγηση της 
µίσθωσης ή/και ενοικίασης της ακίνητης ιδιοκτησίας µε βάση τις διατάξεις της 
δεύτερης επιφύλαξης δεν δύναται να τύχει διαφοροποίησης από τον εκµισθωτή 
µεταγενέστερα. 
 

 (β) παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας εξαιρουµένων των πιο κάτω συναλλαγών: 
 

 (i) µεταβίβαση κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µαταβιβάζεται µαζί µε 
αυτά ή και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτών εφόσον πραγµατοποιείται πριν 
από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά, 
 
(ii) µεταβίβαση της κατοχής κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που 
µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτών, δυνάµει 
σύµβασης πώλησης τους ή δυνάµει συµφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα 
µεταβιβαστούν και τα κτίρια µαζί µε το οικόπεδο που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά σε 
κάποιο χρόνο στο µέλλον ή δυνάµει µίσθωσης τους µε δικαίωµα εξαγοράς, εφόσον 
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά. 
 

3(β) του 157(Ι) του 
2017. 

(iii) µεταβίβαση της κατοχής, µεταβίβαση εξ’ αδιαίρετου ιδανικής µερίδας, µεταβίβαση 
κατοχής δυνάµει σύµβασης ή συµφωνίας πώλησης ή δυνάµει συµφωνίας η οποία ρητά 
προβλέπει ότι η κυριότητα θα µεταβιβαστεί σε µελλοντικό χρόνο, ή δυνάµει σύµβασης 
µίσθωσης µε δικαίωµα εξαγοράς µη ανεπτυγµένης οικοδοµήσιµης γης η οποία 
προορίζεται για την ανέγερση µίας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών και 
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας:  
 

  Νοείται ότι, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς, οι οποίοι 
εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που να καθορίζουν την κατηγορία των 
τεµαχίων γης τα οποία εµπίπτουν στην έννοια της µη ανεπτυγµένης οικοδοµήσιµης γης, 
όπως και το χρονικό σηµείο το οποίο θεωρείται ως χρόνος πραγµατοποίησης της 
µεταβίβασης αυτής:  
 

  Νοείται περαιτέρω ότι, στις διατάξεις της υποπαραγράφου (iii) δεν περιλαµβάνεται η 
παράδοση γης – 
 

 (α) η οποία έχει µεταβιβαστεί µε βάση τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και 
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9 του 1965 

51 του 1970  
3 του 1978  
6 του 1981  

181(I) του 2002  
59(I) του 2006  
122(I)του 2007  
52(I) του 2008  
26(I) του 2010  

120(I) του 2011  
142(I) του 2014  
197(I) του 2014  

4(I) του 2015  
27(Ι) του 2015  
32(Ι) του 2015  
42(Ι) του 2015  
46(Ι) του 2015  
53(I) του 2015  
75(I) του 2015  
76(Ι) του 2015  

133(I) του 2015  
139(I) του 2015 
198(Ι) του 2015. 

 
157(Ι) του 2017. 

 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου πριν την έναρξη της ισχύος του περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόµου του 2017· ή 
 

 
81(I) του 2011 
32(Ι) του 2014 
48(Ι) του 2017. 

157(Ι) του 2017. 

(β) για την οποία έχει κατατεθεί σύµβαση πώλησης στην αρµόδια αρχή για σκοπούς 
του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόµου ή στον Έφορο Φορολογίας 
πριν την έναρξη της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 3) Νόµου του 2017. 
 

 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, κτίρια θεωρούνται τα κτίσµατα γενικά και 
κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο 
σταθερό και µόνιµο. 
 

 3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, πρώτη εγκατάσταση σηµαίνει την πρώτη 
χρησιµοποίηση, µε οποιοδήποτε τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την ανέγερση τους, 
περιλαµβανοµένων της ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, µίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης 
χρήσης. 
 

 4. (α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1(β)(i) και (ii), 2 και 3 του παρόντος 
Παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται για τα κτίρια για τα οποία έχει κατατεθεί δεόντως 
συµπληρωµένη αίτηση έκδοσης πολεοδοµικής άδειας πριν την 1 Μαΐου 2004. 
 

 (β) Στις περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν απαιτείται η κατάθεση πολεοδοµικής 
άδειας δυνάµει Γενικού ή Ειδικού ∆ιατάγµατος Ανάπτυξης, οι διατάξεις των 
παραγράφων 1(β) Ι και ΙΙ, 2 και 3 του παρόντος Παραρτήµατος εφαρµόζονται για τα 
κτίρια για τα οποία έχει κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη αίτηση για έκδοση άδειας 
οικοδοµής µετά την 1 Μαΐου, 2004. 
 

 Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος- 
 

 «πολεοδοµική άδεια» σηµαίνει την πολεοδοµική άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα Νόµο για την έκδοση πολεοδοµικών αδειών 
 

 «άδεια οικοδοµής» σηµαίνει την άδεια οικοδοµής που εκδίδεται σύµφωνα µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα Νόµο για την έκδοση αδειών οικοδοµής. 
 

 ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 31) 

 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 
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ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

 1. Τηλεπικοινωνίες 
2. Παράδοση νερού, υγραερίου, ηλεκτρισµού και θερµικής ενέργειας. 
3. Μεταφορά αγαθών. 
4. Παροχή λιµενικών και αερολιµενικών υπηρεσιών. 
5.Μεταφορά προσώπων. 
6. Παράδοση καινούριων αγαθών που κατασκευάστηκαν για πώληση. 
7. Συναλλαγές αγροτικών οργανισµών, περιλαµβανοµένων των συµβουλίων εµπορίας 
και επιτροπών, που αφορούν αγροτικά προϊόντα. 
8. Εκµετάλλευση πανηγύρεων και εκθέσεων εµπορικού χαρακτήρα. 
9. Εναποθήκευση. 
10. Συναλλαγές εµπορικών διαφηµιστικών γραφείων. 
11. Συναλλαγές πρακτορείων ταξιδίων. 
12. Εκµετάλλευση πρατηρίων για το προσωπικό, συνεργατικών, κυλικείων και 
παρόµοιων καταστηµάτων. 
13. Συναλλαγές οργανισµών ραδιοφώνου και τηλεοράσεως, εµπορικού χαρακτήρα. 
 

 ∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 43) 

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

65(α) του 95(Ι) του 2004. 
Απόδοση του Φ.Π.Α., και καταβολή του Φ.Π.Α. 

 
65(β) του 95(Ι) του 

2004. 
 
 

65(γ) του 95(Ι) του 
2004. 

1.—(1) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να απαιτούν την 
τήρηση λογαριασµών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε τύπο και µε τρόπο 
που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(2) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να απαιτούν την υποβολή 
στον Έφορο από υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, σε τέτοιους χρόνους και διαστήµατα, 
σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιο τύπο και µε τέτοιο τρόπο που µπορεί να – 
 
(α) καθορίζονται στους Κανονισµούς. ή 
 
(β) καθορίζονται από τον Έφορο σύµφωνα µε τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση 
τους Κανονισµούς, 
 
δηλώσεων που περιέχουν τέτοιες λεπτοµέρειες πράξεων που αφορούν τα υποκείµενα 
στο φόρο πρόσωπα και οι οποίες πράξεις συνεπάγονται τη µετακίνηση των αγαθών 
µεταξύ κρατών µελών, και για τα πρόσωπα που εµπλέκονται µε αυτές τις πράξεις, όπως 
µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(2Α) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν 
αναφορικά µε τις περιπτώσεις που – 
 
(α) οποιαδήποτε αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αφορούν 
καινούργια µεταφορικά µέσα αποκτώνται στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος από 
οποιοδήποτε πρόσωπο. 

 

(β) η απόκτηση των αγαθών αποτελεί φορολογητέα απόκτηση και δεν είναι σύµφωνα 
µε φορολογητέα συναλλαγή. και 
 
(γ) το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο της 
απόκτησης, 
 
όπως απαιτείται το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά να επιδίδει στον Έφορο τέτοια 
ειδοποίηση αναφορικά µε την απόκτηση, και όπως απαιτείται οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επί 
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της απόκτησης να καταβάλλεται, σε τέτοιο χρόνο και σε τέτοιο τύπο και µε τέτοιο 
τρόπο όπως µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(2Β) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν 
αναφορικά µε ειδοποίηση δυνάµει της παραγράφου (2Α) – 
 
(α) να περιέχει τέτοιες λεπτοµέρειες σχετικά µε την απόκτηση που γνωστοποιείται µε 
την ειδοποίηση και οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέο επί της απόκτησης όπως µπορεί να 
καθορίζονται στους κανονισµούς. και 
 
(β) να επιδίδεται σε καθορισµένες περιπτώσεις, από προσωπικό αντιπρόσωπο, 
διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη, διαχειριστή, εκκαθαριστή ή πρόσωπο που ενεργεί 
διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε σχέση µε το πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί την απόκτηση. 
 
(3) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν ειδικές 
ρυθµίσεις για τέτοιες φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από 
λιανοπωλητές που µπορεί να καθορίζονται από ή µε βάση τους Κανονισµούς και, 
ιδιαίτερα— 
 
(α) Να επιτρέπουν να καθορίζεται η αξία η οποία λαµβάνεται ως η αξία των 
συναλλαγών σε οποιαδήποτε καθορισµένη φορολογική περίοδο ή µέρος της, 
τηρουµένων οποιωνδήποτε περιορισµών, µε µέθοδο που περιγράφεται σε οποιαδήποτε 
γνωστοποίηση του Εφόρου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς ή µπορεί να συµφωνείται µε τον Έφορο· και 
 
(β) να καθορίζουν την αναλογία των συναλλαγών που αποδίδεται σε οποιαδήποτε 
περιγραφή συναλλαγών· και 
 
(γ) να αναπροσαρµόζουν εκείνη την αξία και αναλογία για περιόδους που αποτελούνται 
από δύο ή περισσότερες καθορισµένες φορολογικές περιόδους ή µέρη τους. 
 
(4) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν, στις 
περιπτώσεις και τηρουµένων των όρων που καθορίζονται από ή µε βάση τους 
Κανονισµούς, ότι ο Φ.Π.Α. σε σχέση µε συναλλαγή µπορεί να αποδίδεται και να 
καταβάλλεται µε αναφορά στο χρόνο που λαµβάνεται η αντιπαροχή για τη συναλλαγή· 
και οποιοιδήποτε τέτοιοι Κανονισµοί µπορούν να προβαίνουν σε τροποποιήσεις των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου (περιλαµβανοµένων ιδιαίτερα, αλλά χωρίς επηρεασµό 
της γενικότητας της εξουσίας, των διατάξεων για το χρόνο που, και τις περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες, επιτρέπεται έκπτωση του φόρου εισροών) τις οποίες το Υπουργικό 
Συµβούλιο κρίνει αναγκαίες ή σκόπιµες. 
 

 3(α) του 97(Ι) του 2010. 
Παραγραφή Αγώγιµου ∆ικαιώµατος 
 

3(α) του 97(Ι) του 
2010. 

4Α. Το αγώγιµο δικαίωµα του Εφόρου για τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού το οποίο 
οφείλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, 
παραγράφεται µετά την περίοδο έξι ετών από: 
 
(α) την ηµεροµηνία που ο Έφορος έχει παραλάβει φορολογική δήλωση για 
καθορισµένη φορολογική περίοδο, σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει 
του παρόντος Νόµου, αλλά το ποσό του ΦΠΑ που εµφαίνεται στη φορολογική δήλωση 
ως καταβλητέο από το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε σχέση µε εκείνη τη 
φορολογική περίοδο δεν έχει καταβληθεί, ή 
 
(β) την ηµεροµηνία που υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο είχε υποχρέωση να υποβάλει 
φορολογική δήλωση για καθορισµένη φορολογική περίοδο, σύµφωνα µε Κανονισµούς 
που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, αλλά τέτοια δήλωση δεν υποβλήθηκε και 
το ποσό του οφειλόµενου ΦΠΑ σε σχέση µε εκείνη τη φορολογική περίοδο δεν 
καταβλήθηκε, ή 
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(γ) την ηµεροµηνία που γνωστοποιείται οποιοδήποτε ποσό που ο Έφορος έχει 
βεβαιώσει δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 49 και 49Α, ή 
 
(δ) την ηµεροµηνία που υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο είχε υποχρέωση να καταβάλει 
στον Έφορο το ετήσιο κατ΄ αποκοπήν ποσό ΦΠΑ, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
42∆ και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου και δεν το έχει 
πράξει, ή 
 
(ε) την ηµεροµηνία που υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει παραλείψει να 
συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου για καταβολή χρηµατικής επιβάρυνσης, πρόσθετου φόρου ή τόκου: 
 
 Νοείται ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 
146 του Συντάγµατος, το χρονικό διάστηµα µεταξύ της άσκησης της προσφυγής και της 
έκδοσης τελεσίδικης απόφασης, δε συνυπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του 
αγώγιµου δικαιώµατος του Εφόρου: 
 
 Νοείται περαιτέρω ότι, εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση τυγχάνουν εφαρµογής 
περισσότερες από µία από τις πιο πάνω υποπαραγράφους (α) έως (ε), µε αποτέλεσµα το 
αγώγιµο δικαίωµα του Εφόρου να παραγράφεται σε διάφορες ηµεροµηνίες, τότε το 
αγώγιµο δικαίωµα του Εφόρου παραγράφεται στη λήξη της µεταγενέστερης χρονικά 
περιόδου. 
 

65(δ) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(5) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν ότι, σε 
περιπτώσεις και υπό όρους που καθορίζονται από ή µε βάση τους Κανονισµούς,  
 
(α) ο Φ.Π.Α. σε σχέση µε οποιανδήποτε παράδοση δασµολογητέων αγαθών από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, ή 
 
(ε) ο Φ.Π.Α. σε σχέση µε απόκτηση δασµολογητέων αγαθών από οποιοδήποτε 
πρόσωπο από άλλο κράτος µέλος, µπορεί να αποδίδεται και να καταβάλλεται, και 
οποιοδήποτε ζήτηµα αναφορικά µε τη συµπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού φόρου 
κατανάλωσης ή εισαγωγικού δασµού στον καθορισµό της αξίας της συναλλαγής ή 
απόκτησης, µε αναφορά στο χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος 
κατανάλωσης ή ειδικός φόρος κατανάλωσης µε αναφορά σε µεταγενέστερο χρόνο που 
µπορεί να επιτρέψει ο Έφορος. 
 

65(στ) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(5Α) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν το χρόνο 
κατά τον οποίο οποιοδήποτε τιµολόγιο που περιγράφεται σε Κανονισµούς που 
εκδίδονται για τους σκοπούς του άρθρου 9(8)(β) ή 12Γ(1)(β) θεωρείται ότι έχει εκδοθεί 
και να προβλέπουν για την απόδοση και καταβολή του Φ.Π.Α., µε αναφορά στην 
ηµεροµηνία έκδοσης τέτοιου τιµολογίου, να περιορίζεται στο Φ.Π.Α. επί µόνο τόσου 
ποσού της αξίας της συναλλαγής ή απόκτησης όσου φαίνεται στο τιµολόγιο. 
 

 (6) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν— 
 
(α) Ότι Φ.Π.Α. επιβλητέος σε µια καθορισµένη φορολογική περίοδο θεωρείται ως 
επιβλητέος σε άλλη τέτοια περίοδο· και 
 
(β) τον τρόπο που γίνονται καταχωρήσεις στους λογαριασµούς για σκοπούς 
αναπροσαρµογής, είτε για τη διόρθωση λαθών είτε για άλλους λόγους· και 
 
(γ) για τη διενέργεια αναπροσαρµογών σε σχέση µε καταχωρήσεις που γίνονται στους 
λογαριασµούς για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω. 
 
(7) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να προβλέπουν 
διαφορετικά για διαφορετικές καταστάσεις και µπορούν να προβλέπουν διαφορετικές 
ηµεροµηνίες ως έναρξη των καθορισµένων φορολογικών περιόδων των εφαρµοστέων 
σε διαφορετικά πρόσωπα. 
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(8) Οι διατάξεις των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου 
που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες αγαθά θεωρούνται ότι παραδόθηκαν από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δυνάµει της παραγράφου 5 του ∆εύτερου 
Παραρτήµατος µπορούν να απαιτούν να αποδίδεται και να καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. ο 
επιβλητέος επί της παράδοσης, και να παρέχονται στοιχεία γι’ αυτόν, από άλλο 
πρόσωπο και µε τέτοιο τρόπο που µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς. 
 
(9) Όταν, κατά το τέλος καθορισµένης φορολογικής περιόδου, το ποσό του 
οφειλόµενου Φ.Π.Α. από οποιοδήποτε πρόσωπο ή το ποσό οποιουδήποτε πιστωτικού 
υπολοίπου Φ.Π.Α. θα ήταν λιγότερο από µία λίρα, εκείνο το ποσό θεωρείται ως µηδέν. 
 

 65(στ) του 95(Ι) του 2004. 
 

Τιµολόγια Φ.Π.Α. 
 

 1Α.-(1) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν να απαιτούν από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να εξασφαλίζει την έκδοση τιµολογίου (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «τιµολόγιο Φ.Π.Α.»), από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή εξ’ 
ονόµατος του και για λογαριασµό του για τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές 
υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο, εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία, σε άλλο κράτος µέλος ή 
σε τρίτη χώρα ή αποδείξεις Φ.Π.Α. για παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές υπηρεσιών 
σε άλλο πρόσωπο στη ∆ηµοκρατία. 
 

 (2) Το τιµολόγιο Φ.Π.Α. πρέπει να περιέχει – 
 

 (α) τέτοια στοιχεία της συναλλαγής και των προσώπων από και προς τα οποία 
παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες. 

 
 (β) ένδειξη για το κατά πόσο είναι επιβλητέος Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής δυνάµει του 
παρόντος Νόµου ή του νόµου άλλου κράτους µέλους. 

 
 (γ) τέτοια στοιχεία οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που µπορεί να είναι επιβλητέος, 

 
 όπως µπορεί να καθορίζονται σε Κανονισµούς. 

 
 (3) Κανονισµοί µπορούν να παρέχουν εξουσία στον Έφορο να επιτρέπει 
διαφοροποίηση των απαιτήσεων οποιωνδήποτε Κανονισµών αναφορικά µε τα στοιχεία 
που πρέπει να περιέχονται σε τιµολόγιο Φ.Π.Α. 
 

 (4) Κανονισµοί µπορούν – 
 

 (α) να απαιτούν ότι το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που απαιτείται να παραδοθεί σε σχέση µε 
συναλλαγή οποιασδήποτε περιγραφής, να παραδίδεται µέσα σε καθορισµένο χρόνο 
ύστερα από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η 
συναλλαγή ή σε τέτοιο χρόνο πριν από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο θεωρείται ότι 
λαµβάνει χώρα η συναλλαγή, όπως µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
 

 (β) να επιτρέπουν να εκδοθεί τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε χρόνο µεταγενέστερο από εκείνο 
που απαιτείται από τους Κανονισµούς όταν εκδίδεται σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές 
οδηγίες του Εφόρου. 
 

 (5) Κανονισµοί µπορούν – 
 

 (α) να προβλέπουν τον τρόπο µε τον οποίο παραδίδεται τιµολόγιο Φ.Π.Α., 
περιλαµβανοµένων και διατάξεων που να καθορίζουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται σε περίπτωση που το τιµολόγιο Φ.Π.Α. εκδίδεται από τρίτο πρόσωπο εκ 
µέρους του προµηθευτή. 

 
 (β) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε περίπτωση 
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τιµολογίου Φ.Π.Α. το οποίο σχετίζεται µε περισσότερες από µια συναλλαγές. 

 
 (γ) να προβλέπουν, σε σχέση µε έγγραφο ή µήνυµα το οποίο αναφέρεται σε τιµολόγιο 
Φ.Π.Α. και αποσκοπεί στην τροποποίηση του τέτοιες διατάξεις αντίστοιχες µε αυτές 
που µπορεί να προβλέπονται για τιµολόγιο Φ.Π.Α., κατά τη διακριτική ευχέρεια του 
∆ιευθυντή. 
 

 (6) Κανονισµοί µπορούν να παρέχουν εξουσία στον Έφορο να απαιτεί από πρόσωπο το 
οποίο έχει λάβει τιµολόγιο Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία, το οποίο δεν είναι, ή µέρος του 
οποίου δεν είναι εκφρασµένο σε επίσηµη γλώσσα της ∆ηµοκρατίας, να παράσχει 
µετάφραση του τιµολογίου, ή του µέρους του τιµολογίου σε επίσηµη γλώσσα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

 (7) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου – 
 

 (α) να προβλέπουν τον τόπο και τον τρόπο αποθήκευσης τιµολογίων Φ.Π.Α. 
 

 (β) να θέτουν προϋποθέσεις για την αποθήκευση τιµολογίων Φ.Π.Α. εκτός της 
∆ηµοκρατίας. 
 

 (8) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου – 
 

 (α) µπορούν να εκδοθούν ώστε να τυγχάνουν εφαρµογής µόνο για συγκεκριµένες 
περιπτώσεις ή µόνο σε σχέση µε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται προς πρόσωπα 
συγκεκριµένης περιγραφής. 

 
 (β) µπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για διαφορετικές περιπτώσεις. 

 
 Αυτοτιµολόγηση 

 
 1Β.-(1) Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται όπου υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 
παραδίδει στον εαυτό του έγγραφο (που στο εξής θα αναφέρεται ως («τιµολόγιο 
αυτοτιµολόγησης») το οποίο θεωρείται τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε παραδόσεις 
αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε εκείνο από άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 
 

 (2) Τηρουµένων τέτοιων προϋποθέσεων που µπορεί – 
 

 (α) να απαιτούνται. 
 

 (β) να καθορίζονται σε Γνωστοποίηση του Εφόρου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

 

 (γ) να επιβάλλονται σε συγκεκριµένη περίπτωση δυνάµει οποιωνδήποτε Κανονισµών, 
τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης θα θεωρείται ως το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που απαιτείται να 
παραδίδεται δυνάµει Κανονισµών µε βάση την παράγραφο 1Α. 
 

 (3) Για τους σκοπούς του άρθρου 9(4), τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης δεν θεωρείται ότι 
εκδίδεται από το πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί τη συναλλαγή. 
 

 (4) Για τους σκοπούς του άρθρου 9(5) και (6), τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης σε σχέση µε 
το οποίο ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στην υποπαράγραφο 
(2) και τηρουµένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων προϋποθέσεων που µπορεί να 
καθοριστούν, θα θεωρείται ότι εκδίδεται από το πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί τη 
συναλλαγή. 
 

 Σε τέτοια περίπτωση, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή αίτηµα που δίδεται για τους σκοπούς 
του άρθρου 9(5) ή (6) από το πρόσωπο που παρέχει το τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης θα 
θεωρείται για εκείνους τους σκοπούς ότι δίδεται από το πρόσωπο το οποίο 
πραγµατοποιεί τη συναλλαγή. 
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 (5) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου – 
 

 (α) µπορούν να διαµορφωθούν ώστε να τυγχάνουν εφαρµογής µόνο σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις ή µόνο σε σχέση µε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται προς πρόσωπα 
συγκεκριµένης περιγραφής. 

 
 (β) µπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για διαφορετικές περιπτώσεις. 

 
 Τιµολόγια Φ.Π.Α. που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα και αποθήκευση τιµολογίων 

Φ.Π.Α. 
65(η) του 95(Ι) του 2004. 

 
 2.-(1) Κανονισµοί µπορούν να απαιτούν, ή να προβλέπουν ότι ο Έφορος επιβάλλει σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται σε σχέση µε 
– 
 
(α) τη διαβίβαση µε ηλεκτρονικά µέσα οποιουδήποτε στοιχείου για το οποίο 
εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος. 

 
(β) την τήρηση και διατήρηση µε ηλεκτρονικά µέσα οποιουδήποτε τέτοιου στοιχείου ή 
πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο. 
 
(2) Τα στοιχεία για τα οποία εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος είναι – 
 
(2) Τα στοιχεία για τα οποία εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος είναι – 
 
(α) οποιοδήποτε τιµολόγιο Φ.Π.Α.. 

 
(β) οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αναφέρεται στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. και προορίζεται 
να το τροποποιήσει. 
 
(γ) οποιοδήποτε τιµολόγιο αναφέρεται σε κανονισµούς που γίνονται για τους σκοπούς 
του άρθρου 9(8)(β) ή 12Γ(1)(β). 
 
(3) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου δύνανται να προβλέπουν 
διαφορετικά για διαφορετικές περιπτώσεις. 
 

 Εξουσία απαίτησης εγγύησης και προσαγωγής απόδειξης 
 

 3.—(1) Ο Έφορος δύναται να απαιτεί, ως όρο για να επιτρέψει ή να επιστρέψει 
οποιοδήποτε φόρο εισροών σε οποιοδήποτε πρόσωπο, την προσαγωγή εγγράφων που 
σχετίζονται µε το Φ.Π.Α. τα οποία µπορεί να έχουν παραδοθεί σε αυτό το πρόσωπο και 
δύναται, αν το κρίνει απαραίτητο για την προστασία των δηµόσιων εσόδων, να απαιτεί, 
ως όρο για να δέχεται οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., την παροχή εγγύησης 
για το ποσό της πληρωµής που κρίνει κατάλληλη. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της εξουσίας του δυνάµει του άρθρου 37(7), όταν ο Έφορος το 
κρίνει αναγκαίο για την προστασία των δηµόσιων εσόδων δύναται να απαιτεί από 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, ως όρο για να παραδίδει αγαθά ή να παρέχει υπηρεσίες 
αυτό το πρόσωπο µε φορολογητέα συναλλαγή, να παράσχει εγγύηση ή περαιτέρω 
εγγύηση, τόσου ποσού και µε τρόπο που δύναται να καθορίσει, για την καταβολή 
οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που είναι ή µπορεί να καταστεί οφειλόµενος από αυτό. 
 

 Ανάκτηση του Φ.Π.Α. 
 

 
 
 
 

65(θ) του 95(Ι) του 
2004. 

4.—(1) Φ.Π.Α. οφειλόµενος από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι εισπρακτέος ως χρέος 
οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία και οποιαδήποτε διαδικασία στο δικαστήριο για είσπραξη 
του χρέους ασκείται στο όνοµα του Έφορου. 
 
(2) Όταν τιµολόγιο ή απόδειξη Φ.Π.Α. δείχνει ότι λαµβάνει χώρα παράδοση αγαθών ή 
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παροχή υπηρεσιών µε Φ.Π.Α. επιβλητέο επί αυτής, είναι εισπρακτέο από το πρόσωπο 
που εξέδωσε το τιµολόγιο ποσό ίσο προς εκείνο που παρουσιάζεται στο τιµολόγιο ως 
Φ.Π.Α. ή αν δεν παρουσιάζεται Φ.Π.Α. χωριστά, προς τόσο µέρος του συνολικού 
ποσού που παρουσιάζεται ως πληρωτέο όσο λαµβάνεται ότι αντιπροσωπεύει Φ.Π.Α. 
επί της συναλλαγής. 
 
(3) Η υποπαράγραφος (2) πιο πάνω εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το αν— 
 

65(ι) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Το τιµολόγιο είναι τιµολόγιο Φ.Π.Α. ή η απόδειξη είναι απόδειξη Φ.Π.Α. που 
εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1(1) πιο πάνω· ή 
 
(β) η συναλλαγή που εµφαίνεται στο τιµολόγιο πραγµατικά λαµβάνει ή έχει λάβει χώρα 
ή το ποσό που παρουσιάζεται ως Φ.Π.Α. ή οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α., είναι ή ήταν 
επιβλητέο επί της συναλλαγής· ή 
 
(γ) το πρόσωπο που εκδίδει το τιµολόγιο είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, ή όχι· 
 
και οποιοδήποτε ποσό εισπρακτέο από πρόσωπο δυνάµει της υποπαραγράφου (2), αν 
είναι εν πάση περιπτώσει Φ.Π.Α., είναι εισπρακτέο ως Φ.Π.Α. και διαφορετικά είναι 
εισπρακτέο ως χρέος οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία. 
 

 (4) ∆ιαγράφηκε µε το 2(α) του 81(Ι) του 2014. 
 

 (5) ∆ιαγράφηκε µε το 2(α) του 81(Ι) του 2014. 
 

 (6) Οι προηγούµενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν ως εάν οποιοδήποτε 
ποσό που απαιτείται ως εγγύηση δυνάµει του άρθρου 37(7) να ήταν εισπρακτέο ως 
Φ.Π.Α. οφειλόµενος από το πρόσωπο που απαιτείται να την παράσχει. 
 

 Καθήκον τήρησης αρχείων 
 

65(ιβ) του 95(Ι) του 
2004. 

5.—(1) Κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο τηρεί αρχεία που δυνατό να απαιτούν 
Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και κάθε πρόσωπο το οποίο, 
κατά το χρόνο που δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, αποκτά στη ∆ηµοκρατία 
από άλλο κράτος µέλος οποιαδήποτε αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ή αφορούν καινούρια µεταφορικά µέσα, τηρεί αρχεία σε σχέση µε την 
απόκτηση, αν αποτελεί φορολογητέα απόκτηση και δεν είναι σύµφωνα µε φορολογητέα 
συναλλαγή, όπως δύνανται να απαιτούν οι Κανονισµοί. 
 
(2) Κανονισµοί δυνάµει της υποπαραγράφου (1) πιο πάνω µπορούν να προβλέπουν 
διαφορετικά για διαφορετικές περιπτώσεις και µπορούν να διατυπωθούν µε αναφορά σε 
αρχεία που δυνατό να καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Εφόρου που δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας δυνάµει των εν λόγω Κανονισµών. 
 
(3) Οι Κανονισµοί που αναφέρονται στην πιο πάνω υποπαράγραφο µπορούν να 
απαιτούν όπως οποιαδήποτε έγγραφα που τηρούνται δυνάµει της παρούσας 
παραγράφου θα διατηρούνται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη. 
 
(4) Η δυνάµει της παρούσας παραγράφου υποχρέωση διατήρησης αρχείων µπορεί να 
εκπληρωθεί µε τη διατήρηση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά µε µέσα που 
µπορεί να εγκρίνει ο Έφορος· και όταν οι εν λόγω πληροφορίες διατηρούνται µε αυτόν 
τον τρόπο, αντίτυπο οποιουδήποτε εγγράφου που αποτελεί µέρος των αρχείων, 
τηρουµένης της υποπαραγράφου (5) πιο κάτω, είναι δεκτό ως απόδειξη σε οποιαδήποτε 
διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική, κατά την ίδια έκταση όπως τα ίδια τα αρχεία. 
 
(5) Ο Έφορος δύναται να επιβάλλει, ως όρο για να εγκρίνει δυνάµει της 
υποπαραγράφου (4) πιο πάνω οποιαδήποτε µέσα διατήρησης πληροφοριών που 
περιέχονται σε οποιαδήποτε έγγραφα, εύλογες απαιτήσεις που κρίνει απαραίτητες για 
να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες θα καθίστανται αµέσως διαθέσιµες σε αυτόν ως 
να είχαν διατηρηθεί τα ίδια τα αρχεία. 
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2 του 129(Ι) του 
2013. 

Κεφ. 9. 
42 του 1978 
86 του 1986 

54(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1994. 

 

(6) ∆ήλωση που περιέχεται σε έγγραφο που παράγεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή 
δεν είναι δεκτή ως απόδειξη σε πολιτική ή ποινική διαδικασία παρά µόνο σύµφωνα µε 
βάση τις διατάξεις του περί Αποδείξεως Νόµου. 
 

 (7) Κάθε πρόσωπο, άλλο από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, που παραδίδει αγαθά ή 
παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια ή για προώθηση οποιασδήποτε επιχείρησης που 
ασκείται από αυτό, διατηρεί για περίοδο επτά ετών— 
 
(α) Οποιαδήποτε τιµολόγια και αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται προς αυτό σε 
σχέση µε συναλλαγές προς αυτό για τους σκοπούς της επιχείρησής του· 
 
(β) οποιαδήποτε τιµολόγια και αποδείξεις είσπραξης εκδίδει το ίδιο το πρόσωπο σε 
σχέση µε τις συναλλαγές του· και 
 

65(ιγ) του 95(Ι) του 
2004. 

(γ) οποιεσδήποτε τελωνειακές διασαφήσεις και άλλα έγγραφα σε σχέση µε τις 
εισαγωγές και εξαγωγές του. 
 

 Παροχή πληροφοριών και προσαγωγή εγγράφων 
 

 6.—(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν ότι τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα απαιτείται να γνωστοποιούν στον 
Έφορο οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες αλλαγών που αφορούν τα ίδια τα πρόσωπα ή που 
αφορούν οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτά, τις οποίες ο Έφορος κρίνει 
αναγκαίες για σκοπούς ενηµέρωσης του Μητρώου Φ.Π.Α. 
 

65(ιδ) του 95(Ι) του 
2004. 

(2) Κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα) στην παράδοση αγαθών 
ή παροχή υπηρεσιών µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση επιχείρησης ή προς το οποίο 
πραγµατοποιείται τέτοια συναλλαγή , κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται, υπό 
οποιανδήποτε ιδιότητα, στην απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος και κάθε 
πρόσωπο που εµπλέκεται, υπό οποιανδήποτε ιδιότητα, στην εισαγωγή αγαθών από τόπο 
εκτός των κρατών µελών µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση επιχείρησης— 
 

65(ιε) του 95(Ι) του 
2004. 

(α) Παρέχει στον Έφορο, µέσα σε τόσο χρόνο και µε τέτοιο τρόπο που µπορεί εύλογα 
να απαιτήσει, τέτοιες πληροφορίες που σχετίζονται µε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ή µε τη 
συναλλαγή, απόκτηση ή την εισαγωγή, τις οποίες µπορεί εύλογα ο Έφορος να 
καθορίσει· και 
 
(β) οφείλει, ύστερα από αξίωση εξουσιοδοτηµένου προσώπου, να προσαγάγει ή να 
µεριµνήσει ώστε να προσαχθούν για επιθεώρηση από το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο— 
 
(i) στην κύρια έδρα της επιχείρησης του προσώπου προς το οποίο υποβλήθηκε η 
αξίωση ή σε κάποιο άλλο τόπο που µπορεί εύλογα να απαιτήσει το εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο, και 
 
(ii) σε τέτοιο χρόνο που µπορεί εύλογα να απαιτήσει το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 
 

65(ιστ) του 95(Ι) 
του 2004. 

οποιαδήποτε έγγραφα που σχετίζονται µε τα αγαθά ή υπηρεσίες ή τη συναλλαγή, 
απόκτηση ή εισαγωγή. 
 
(3) Εάν, δυνάµει της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο έχει 
εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή οποιωνδήποτε εγγράφων από οποιοδήποτε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω υποπαράγραφος, το εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο έχει παρόµοια εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή των εν λόγω εγγράφων από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κρίνει το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι τα κατέχει· 
εάν όµως οποιοδήποτε τέτοιο άλλο πρόσωπο διεκδικεί δικαίωµα επίσχεσης επί 
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οποιουδήποτε εγγράφου που προσάγεται από αυτό, η προσαγωγή χωρίς βλάβη του 
δικαιώµατος επίσχεσης. 
 

65(ιζ) του 95(Ι) του 
2004. 

65(ιη) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(4) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τα έγγραφα που σχετίζονται µε 
παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, µε απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος 
ή µε την εισαγωγή αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών, λογίζονται ότι 
περιλαµβάνουν και οποιοδήποτε λογαριασµό κερδοζηµιών και ισολογισµό που αφορά 
την επιχείρηση στα πλαίσια της οποίας τα αγαθά παραδίδονται ή οι υπηρεσίες 
παρέχονται ή τα αγαθά εισάγονται ή, στην περίπτωση απόκτησης από άλλο κράτος 
µέλος), που αφορά οποιανδήποτε επιχείρηση ή άλλες δραστηριότητες του προσώπου 
από το οποίο τα αγαθά αποκτώνται. 
 
(5) Το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται να λαµβάνει αντίτυπα ή να αντιγράφει 
αποσπάσµατα οποιουδήποτε εγγράφου που προσάγεται δυνάµει της υποπαραγράφου 
(2) ή (3) πιο πάνω. 
 
(6) Αν το κρίνει αναγκαίο, το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µπορεί να παραλάβει σε 
εύλογο χρόνο και να κατακρατήσει για εύλογη περίοδο οποιοδήποτε έγγραφο που 
προσάγεται δυνάµει της υποπαραγράφου (2) ή (3) πιο πάνω και, αν του ζητηθεί, εκδίδει 
απόδειξη παραλαβής των εγγράφων· και όταν διεκδικείται δικαίωµα επίσχεσης επί 
εγγράφου που προσάγεται δυνάµει της υποπαραγράφου (3) πιο πάνω, η παραλαβή του 
εγγράφου δυνάµει της παρούσας υποπαραγράφου δε θεωρείται ότι παραβιάζει το 
δικαίωµα επίσχεσης. 
 
(7) Όταν έγγραφο που παραλήφθηκε από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δυνάµει της 
παραγράφου (6) πιο πάνω ζητείται εύλογα για την οµαλή διεξαγωγή της επιχείρησης, 
το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο παραδίδει, µέσα σε εύλογο χρόνο, αντίτυπο του 
εγγράφου, χωρίς οποιαδήποτε χρηµατική επιβάρυνση, στο πρόσωπο το οποίο 
προσήγαγε ή µερίµνησε να προσαχθεί. 
 
(8) Όταν οποιαδήποτε έγγραφα που παραλήφθηκαν δυνάµει των εξουσιών που παρέχει 
η παρούσα παράγραφος έχουν απωλεσθεί ή καταστραφεί, ο Έφορος αποζηµιώνει τον 
ιδιοκτήτη τους για οποιεσδήποτε δαπάνες που εύλογα υφίσταται για την αντικατάσταση 
ή επιδιόρθωση των εγγράφων. 
 

65(ιθ) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(8Α) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί 
δικαίωµα να εισπράξει ολόκληρο ή µέρος αντιπαροχής για παράδοση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών θεωρείται ως το πρόσωπο που εµπλέκεται στη συναλλαγή. 
 
(9) Ο Έφορος δύναται να απαιτήσει από οποιαδήποτε κρατική αρχή ή αρχή τοπικής 
διοίκησης ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου να του παράσχει πληροφορίες που δυνατό να 
είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 
(10) Κάθε υπάλληλος κρατικής αρχής, αρχής τοπικής διοίκησης ή οργανισµού 
δηµόσιου δικαίου που έχει από τη φύλαξή του µητρώα, βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα 
των οποίων η εξέταση δυνατό να βοηθήσει στην εφαρµογή του παρόντος Νόµου, 
οφείλει να επιτρέπει σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να τα εξετάζει και να 
λαµβάνει αντίτυπα ή να αντιγράφει αποσπάσµατα τους, χωρίς την καταβολή 
οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος. 
 

 Εξουσία λήψης δειγµάτων 
 

 
 

65(κ) του 95(Ι) του 
2004. 

 

7.—(1) Κάθε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, αν το κρίνει αναγκαίο για την προστασία των 
δηµόσιων εσόδων, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο, να λαµβάνει, από τα αγαθά που 
είναι στην κατοχή προσώπου που παραδίδει αγαθά ή αποκτά αγαθά από άλλο κράτος 
µέλος, ή στην κατοχή του φορολογικού αποθηκευτή, τέτοια δείγµατα που δυνατό να 
απαιτήσει το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µε σκοπό να καθορίσει µε ποιο τρόπο τα 
αγαθά ή τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκαν έπρεπε να τύχουν χειρισµού για τους 
σκοπούς του Φ.Π.Α. 
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(2) Οποιοδήποτε δείγµα που λαµβάνεται δυνάµει της παρούσας παραγράφου διατίθεται 
µε τρόπο που καθορίζει ο Έφορος. 
 
(3) Όταν λαµβάνεται δείγµα δυνάµει της παρούσας παραγράφου από τα αγαθά που 
βρίσκονται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου και δεν επιστρέφεται σε αυτό µέσα 
σε εύλογο χρόνο και σε καλή κατάσταση, ο Έφορος αποζηµιώνει το εν λόγω πρόσωπο 
µε ποσό ίσο προς το κόστος του δείγµατος µε το οποίο έχει επιβαρυνθεί. 
 

 Είσοδος και έρευνα υποστατικών ή τόπων και προσώπων 
65(κα) του 95(Ι) του 2004. 

 
65(κβ) του 95(Ι) του 

2004. 
 

8.— (1) Για τους σκοπούς άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών που παρέχονται δυνάµει 
του παρόντος Νόµου, εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο 
χρόνο να εισέρχεται σε υποστατικά, ή τόπο, εξαιρουµένων των κατοικιών, που 
χρησιµοποιούνται σε σχέση µε την άσκηση επιχείρησης. 
 
(2) Όταν εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υποστατικά ή 
τόπος χρησιµοποιούνται σε σχέση µε φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών, δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται και να επιθεωρεί τα εν 
λόγω υποστατικά ή τον τόπο, εξαιρουµένων των κατοικιών και να επιθεωρεί 
οποιαδήποτε αγαθά και έγγραφα που ευρίσκονται σε αυτά. 
 
(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παρέχεται από τον παρόντα Νόµο, 
εάν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται 
να διαπραχθεί αδίκηµα σχετικό µε το Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο ή ότι 
θα ανεβρεθεί εκεί απόδειξη διάπραξης τέτοιου αδικήµατος, τότε οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται να εισέλθει στα εν λόγω υποστατικά ή τον τόπο 
εξαιρουµένων των κατοικιών, και να τα ερευνήσει. 
 
(4) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων της υποπαραγράφου (3) οποιασδήποτε άλλης 
εξουσίας που παρέχεται από τον παρόντα Νόµο, όταν δικαστής ικανοποιείται µε 
γραπτή ένορκη δήλωση εξουσιοδοτηµένου προσώπου ότι υπάρχει εύλογη αιτία να 
πιστεύεται ότι διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκηµα 
σχετικό µε το Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο ή ότι θα ανεβρεθεί εκεί 
απόδειξη διάπραξης τέτοιου αδικήµατος, τότε ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλµα 
το οποίο να εξουσιοδοτεί το πρόσωπο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 
κατονοµάζεται στο ένταλµα να εισέλθει και να ερευνήσει τα υποστατικά ή τον τόπο 
που κατονοµάζεται στο ένταλµα έρευνας. 
 
(5) Κάθε ένταλµα έρευνας φέρει την υπογραφή του δικαστή που το εκδίδει, την 
ηµεροµηνία και ώρα εκδόσεως, καθώς επίσης και βεβαίωση του δικαστή ότι έχει 
εύλογα ικανοποιηθεί για την ύπαρξη ανάγκης εκδόσεως του εντάλµατος. 
 
(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο που εισέρχεται σε υποστατικά ή τόπο δυνάµει των 
υποπαραγράφων (3) και (4) δύναται – 
 
(α) να κατάσχει και να µετακινήσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αντικείµενα που 
βρίσκονται στα υποστατικά ή τον τόπο για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
δυνατό να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε 
δικαστικής διαδικασίας. και 
 
(β) να ερευνήσει ή να µεριµνήσει την έρευνα οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται 
στα υποστατικά ή τον τόπο για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει στην 
κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα ή άλλα αντικείµενα: 
 
Νοείται ότι, η έρευνα σε πρόσωπο θα διενεργείται από ιδίου φύλου εξουσιοδοτηµένο 
λειτουργό. 
 
(7) Πρόσωπο που έχει εξουσία µε βάση την παρούσα παράγραφο να εισέλθει σε 
υποστατικά, ή τόπο, δύναται να χρησιµοποιήσει τόση βία όση είναι εύλογα αναγκαία 
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για την άσκηση της εξουσίας αυτής. 
 

 ∆ιάταγµα πρόσβασης σε καταχωρηµένες πληροφορίες 
 

 9.—(1) Όταν δικαστής, ύστερα από αίτηση εξουσιοδοτηµένου προσώπου, 
ικανοποιείται ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι— 
 
(α) Αδίκηµα σε σχέση µε το Φ.Π.Α. διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να 
διαπραχθεί, και 
 
(β) οποιεσδήποτε καταχωρηµένες πληροφορίες (περιλαµβανοµένου οπιουδήποτε 
εγγράφου οποιασδήποτε φύσεως) οι οποίες µπορεί να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας σε σχέση µε το εν λόγω αδίκηµα, 
είναι στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, 
 
τότε µπορεί να εκδώσει διάταγµα δυνάµει της παρούσας παραγράφου. 
 
(2) Το διάταγµα δυνάµει της παρούσας παραγράφου συνιστά διαταγή όπως το πρόσωπο 
το οποίο ο δικαστής κρίνει ότι έχει στην κατοχή του καταχωρηµένες πληροφορίες στις 
οποίες αφορά η αίτηση— 
 
(α) Παραχωρήσει πρόσβαση σε αυτές σε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και 
 
(β) επιτρέψει σε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να παραλάβει και να κατακρατήσει 
οποιεσδήποτε από αυτές θεωρεί εύλογα αναγκαίες, 
 
σε χρόνο όχι µεταγενέστερο από το τέλος της περιόδου 7 ηµερών που αρχίζει την 
ηµεροµηνία του διατάγµατος ή από το τέλος τέτοιας µεγαλύτερης περιόδου που δυνατό 
να καθορίζει το διάταγµα. 
 
(3) Η αναφορά της υποπαργράφου (2)(α) πιο πάνω σε παραχώρηση σε 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο πρόσβασης σε καταχωρηµένες πληροφορίες µε τις οποίες 
σχετίζεται η αίτηση, περιλαµβάνει αναφορά σε παραχώρηση άδειας στο εξουσιοτηµένο 
πρόσωπο να λάβει αντίτυπα ή να αντιγράψει αποσπάσµατα αυτών. 
 
(4) Εάν οι καταχωρηµένες πληροφορίες αποτελούνται από πληροφορίες που 
περιέχονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το διάταγµα δυνάµει της παρούσας 
παραγράφου ισχύει ως διαταγή για να προσαχθούν οι πληροφορίες σε τύπο που είναι 
ορατός και ευανάγνωστος και, αν το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο επιθυµεί να τις 
µετακινήσει, σε τύπο που µπορεί να µετακινηθεί. 
 
(5) Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τις παραγράφους 6 και 8 πιο πάνω. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κεφ. 155. 
93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9 του 1992. 
 

(6) Χωρίς επηρεασµό των προηγούµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, κάθε 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο έχει εξουσία, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκηµα που προνοείται στο 
άρθρο 46 ή 47, να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύεται ότι 
είναι ενήµερο των γεγονότων ή περιστατικών του αδικήµατος, να παραστεί στο 
γραφείο του ή σε οποιοδήποτε άλλο εύλογο µέρος για να εξεταστεί και να ληφθεί 
κατάθεση από αυτό σε σχέση µε το αδίκηµα και σε τέτοια περίπτωση εφαρµόζονται, 
τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (2) του αριθµού 5 του περί 
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου. 
 

 Απόδειξη µε πιστοποιητικό, κ.λ.π. 
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 10.—(1) Πιστοποιητικό του Εφόρου που βεβαιώνει ότι— 
 
(α) Κάποιο πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν, σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία, εγγεγραµµένο 
δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή 
 
(β) οποιαδήποτε φορολογική δήλωση που απαιτείται από ή µε βάση τον παρόντα Νόµο 
δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία· ή 
 
(γ) οποιοσδήποτε Φ.Π.Α. που εµφαίνεται ως οφειλόµενος σε οποιαδήποτε φορολογική 
δήλωση που υποβλήθηκε η βεβαίωση φόρου που εκδόθηκε ή απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών που λήφθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου, δεν έχει καταβληθεί· ή 
 

65(κδ) του 95(Ι) του 
2004. 

 
 
 

65(κε) του 95(Ι) του 
2004. 

 

(δ) οποιαδήποτε χρηµατική επιβάρυνση, τόκος ή πρόσθετος φόρος που επιβλήθηκε από 
τον Έφορο δυνάµει του παρόντος Νόµου δεν έχει καταβληθεί, 
 
αποτελεί επαρκή του γεγονότος που βεβαιώνει, µεχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. 
 
(ε) οποιαδήποτε δήλωση ή γνωστοποίηση απαιτείται να υποβληθεί ή επιδοθεί στον 
Έφορο σύµφωνα µε οποιουσδήποτε Κανονισµούς µε βάση την παράγραφο 1(2) ή (2Α) 
δεν έχει υποβληθεί ή επιδοθεί ή δεν είχε υποβληθεί ή επιδοθεί σε οποιαδήποτε 
ηµεροµηνία, 
 
(2) Φωτογραφία οποιουδήποτε εγγράφου που προσκοµίζεται στον Έφορο για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου και η οποία πιστοποιείται από τον ίδιο ότι συνιστά 
φωτογραφία του εν λόγω εγγράφου είναι δεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε 
διαδικασία, είτε πολιτική είτε ποινική, στην ίδια έκταση όπως το ίδιο το έγγραφο. 
 
(3) Οποιοδήποτε έγγραφο που φέρεται ως πιστοποιητικό δυνάµει της υποπαραγράφου 
(1) ή (2) πιο πάνω, θεωρείται ότι αποτελεί τέτοιο πιστοποιητικό µέχρι να αποδειχθεί το 
αντίθετο. 
 

 ∆ιαγραφή χρεών 
 

65(κστ) του 95(Ι) 
του 2004. 

11. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει Κανονισµούς µε βάση του οποίους να 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να 
διαγράψει χρέη προς τον Έφορο που δηµιουργήθηκαν από την εφαρµογή του παρόντος 
Νόµου και τα οποία, λόγω των περιστάσεων του οφειλέτη, δεν µπορούν να 
εισπραχθούν. 
 

  

 2(γ) του 81(Ι) του 2014. 
 

Εγγραφή εµπράγµατου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για  
οφειλόµενο φόρο ή οποιοδήποτε άλλο ποσό 

  

 12.-(1)(α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή 
καθυστερεί ή αµελεί να καταβάλει στον Έφορο το οφειλόµενο από αυτό ποσό φόρου ή 
οποιοδήποτε άλλο ποσό και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), εξαιρουµένου 
του φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού για το οποίο- 
 
(i) δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον 
καθορισµό του· ή 
 
(ii) έχει παρασχεθεί εγγύηση για την καταβολή του οφειλοµένου ποσού, όπως ο 
Έφορος κρίνει κατάλληλη, 
 
τότε ο Έφορος δύναται να καταστήσει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία του προσώπου 
αυτού, αξίας µέχρι το διπλάσιο του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού, 
και η οποία είναι εγγεγραµµένη στο όνοµά του στα βιβλία του Επαρχιακού 
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Κτηµατολογικού Γραφείου, ως εγγύηση για την πληρωµή του οφειλόµενου φόρου ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού. 

  

 (2)(α) Η ακίνητη ιδιοκτησία καθίσταται ως εγγύηση για την πληρωµή του οφειλόµενου 
φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού µε την κατάθεση στο Επαρχιακό Κτηµατολογικό 
Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία που ζητείται να επιβαρυνθεί, 
σηµειώµατος που είναι χρονολογηµένο και υπογραµµένο από τον Έφορο ή από τον 
εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό αντιπρόσωπό του, που αξιώνει όπως το συµφέρον 
του υποκείµενου στο φόρο προσώπου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας παραµείνει 
δεσµευµένο για την πληρωµή του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού. 

  

 
 

9 του 1965 
51 του 1970 
81 του 1970 
3 του 1978 
6 του 1981 

181(Ι) του 2002 
59(Ι) του 2006 

122(Ι) του 2007 
52(Ι) του 2008 
26(Ι) του 2010 

120(Ι) του 2011. 

(β) Η κατάθεση του σηµειώµατος σύµφωνα µε την υπο-υποπαράγραφο (α) της 
υποπαραγράφου (2) συνιστά εγγραφή εµπράγµατου βάρους επί της ακίνητης 
ιδιοκτησίας για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόµου.  

  

 (3) Αµέσως µετά την εγγραφή του εµπράγµατου βάρους σύµφωνα µε την 
υποπαράγραφο (2), ο Έφορος, οφείλει να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση προς το 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο για την εν λόγω εγγραφή. 

  

 (4) Σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος σε ακίνητη ιδιοκτησία 
προσώπου δυνάµει της υποπαραγράφου (2), το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει 
δικαίωµα εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της 
έγγραφης ειδοποίησης που λαµβάνει σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (3)- 

  

 (α) είτε να αποταθεί στον Έφορο µε έγγραφη ειδοποίηση ένστασης, προς επανεξέταση 
της εγγραφής του εµπράγµατου βάρους, και ο Έφορος οφείλει να αποφασίσει επί της 
ενστάσεως εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της 
υποβολής της ένστασης· 
 
(β) είτε να αιτηθεί από το ∆ικαστήριο την έκδοση απόφασης άρσης της εγγραφής του 
εµπράγµατου βάρους 

  

 για το λόγο ότι- 
 
(i) το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατέβαλε προηγουµένως το οφειλόµενο ποσό 
φόρου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό και δεν υφίσταται πλέον οφειλή· ή  
 
(ii) η επιλογή οποιουδήποτε από τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 
14 θα του επέφερε λιγότερη δυσµένεια από το µέτρο που ο Έφορος επέλεξε να 
ακολουθήσει µε βάση την παρούσα παράγραφο, χωρίς να καταστρατηγείται ο σκοπός 
της είσπραξης του οφειλόµενου φόρου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό: 

  

 Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τον Έφορο, το υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα του να αιτηθεί από το ∆ικαστήριο την έκδοση 
απόφασης για άρση της εγγραφής του εµπράγµατου βάρους για τους 
προαναφερόµενους λόγους: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Έφορος αποδεχτεί την ένσταση ή το 
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∆ικαστήριο εκδώσει απόφαση για την άρση της εγγραφής του εµπράγµατου βάρους, ο 
Έφορος, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα αποδοχής της ένστασης ή της 
έκδοσης απόφασης του ∆ικαστηρίου, ενηµερώνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για απόσυρση της εγγραφής του εµπράγµατου 
βάρους: 

  

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εµπράγµατο βάρος µε βάση 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο και το ποσό του 
οφειλόµενου φόρου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει ήδη ανακτηθεί µε βάση τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 13 και 14, τότε ο Έφορος µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ανάκτηση του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε 
άλλου ποσού ζητά από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 
να αποσύρει την εγγραφή του εµπράγµατου βάρους που αφορά την συγκεκριµένη 
ακίνητη ιδιοκτησία. 

  

 (5)(α) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγραφής του εµπράγµατου βάρους, το 
συµφέρον του υποκείµενου στο φόρο προσώπου επί της ιδιοκτησίας επιβαρύνεται µε 
την πληρωµή του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού κατά 
προτεραιότητα έναντι όλων των χρεών ή υποχρεώσεων του υποκείµενου στο φόρο 
προσώπου µε τα οποία δεν επιβαρύνθηκε ειδικά η ιδιοκτησία πριν από την κατάθεση 
του σηµειώµατος του Εφόρου. 

  

 (β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε µεταβίβαση ή υποθήκευση που έγινε µετά την 
εγγραφή του εµπράγµατου βάρους, η ιδιοκτησία ή τόσο µέρος αυτής όσο θα ήταν 
αναγκαίο να πωληθεί προς ικανοποίηση του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε 
άλλου ποσού, διατάσσεται από το ∆ικαστήριο σε οποιοδήποτε χρόνο ενόσω η εγγραφή 
παραµένει σε ισχύ, να πωληθεί προς ικανοποίηση του οφειλόµενου φόρου ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού: 

  

 Νοείται ότι, ως µέσο θεραπείας για κάθε πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει τυχόν 
µεταβιβαστεί αυτή ή στο οποίο έχει τυχόν υποθηκευτεί, παραµένει µόνο η αξίωση 
αποζηµίωσης κατά του προσώπου που µεταβίβασε ή που υποθήκευσε την ιδιοκτησία 
σε αυτό. 
 

3 του 215(Ι) του 
2015 

(5Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε εν ισχύι Νόµου, σε περίπτωση που 
ακίνητο αποκτάται από το δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, οποιοδήποτε 
εµπράγµατο βάρος βαρύνει το εν λόγω ακίνητο, δυνάµει των διατάξεων της 
παραγράφου 12 του ∆έκατου Παραρτήµατος, κατά τη µεταβίβαση από το δανειολήπτη 
στο δανειστή µεταφέρεται επί του συγκεκριµένου ακινήτου: 
 

 Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να ζητήσει τη µεταφορά του εν λόγω εµπράγµατου 
βάρους σε άλλο ακίνητο το οποίο ανήκει στο δανειολήπτη, η αξία του οποίου ανέρχεται 
στο διπλάσιο του οφειλόµενου από το δανειολήπτη ποσού φόρου περιλαµβανοµένων 
τόκων και επιβαρύνσεων:  
 

 Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε συµφωνία 
µε το δανειολήπτη για τη διευθέτηση των ποσών των οφειλόµενων φόρων, 
περιλαµβανοµένων τόκων και επιβαρύνσεων για τα οποία έχει τεθεί το εν λόγω 
εµπράγµατο βάρος, ώστε να καταστεί δυνατή η απαλλαγή του ακινήτου από το 
εµπράγµατο βάρος: 
 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου τυγχάνουν 
εφαρµογής όσον αφορά δανειολήπτη που αποτελεί εταιρεία, εφόσον πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
(α) Η εταιρεία είναι ή κατά πάσαν πιθανότητα θα καταστεί ανίκανη να πληρώσει τα 
χρέη της. 
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(β) ∆εν έχει εγκριθεί και δεν έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας οποιοδήποτε ψήφισµα αναφορικά µε εκκαθάριση της εταιρείας. 
 
(γ) Ουδέν διάταγµα για την εκκαθάριση της εταιρείας έχει εκδοθεί. 
 

 Για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, εταιρεία θεωρείται ανίκανη να 
αποπληρώσει τα χρέη της, εάν- 
 
(α) Είναι ανίκανη να αποπληρώσει τα χρέη της κατά το χρόνο που αυτά καθίστανται 
πληρωτέα, 
 
(β) η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της είναι χαµηλότερη από το ποσό των 
υποχρεώσεων της, λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων και µελλοντικών 
υποχρεώσεων της: 
 

 Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου τυγχάνουν εφαρµογής όσον 
αφορά δανειολήπτη που αποτελεί φυσικό πρόσωπο, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

 (α) Έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία: 

 
 

215(I) του 2015. 

Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο είχε τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία για τρία 
(3) τουλάχιστο χρόνια πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2015 δεν απαιτείται να πληροί την 
προϋπόθεση της συνήθους διαµονής κατά το χρόνο της αναδιάρθρωσης. 
 

 (β) Είναι αφερέγγυος. 
 (γ) ∆εν είναι πτωχεύσας ο οποίος δεν έχει αποκατασταθεί. 

3 του 215(Ι) του 
2015. 

 
215(Ι) του 2015. 

(5ΑΑ) Σε περίπτωση που ο Έφορος στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι 
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ή επιβολή µηδενικού φόρου µε βάση 
τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2015 
είναι λανθασµένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγµένα δεν είναι 
γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόµου, 
προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού φόρου. 
 

Κεφ. 6. 
14 του 1960 
11 του 1965 

161 του 1989 
228 του 1989 

51(I) του 1999 
134(I) του 1999 
58(I) του 2003 
66(I) του 2004 

138(I) του 2006 
62(Ι) του 2014. 

(6) Οι διατάξεις των άρθρων 58 µέχρι 72 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου 
αναφορικά µε την εγγραφή δικαστικής απόφασης, εφαρµόζονται, τηρουµένων των 
αναλογιών, για την εγγραφή του εµπράγµατος βάρους από τον Έφορο δυνάµει της 
υποπαραγράφου (2) και η εν λόγω εγγραφή του εµπράγµατου βάρους λογίζεται ότι έχει 
το ίδιο αποτέλεσµα ως η εγγραφή δικαστικής απόφασης. 

  

 (7) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που να καθορίζουν τη 
διαδικασία εγγραφής εµπράγµατου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία, την επιβολή και 
ανάκτηση εξόδων, επιβαρύνσεων και δικαιωµάτων σε σχέση µε οτιδήποτε που 
πραγµατοποιείται για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου. 

  

 2(γ) του 81(Ι) του 2014. 
∆έσµευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται  

σε τραπεζικούς λογαριασµούς 
  

 13.-(1)(α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή 
καθυστερεί ή αµελεί να καταβάλει στον Έφορο το οφειλόµενο από αυτό ποσό φόρου ή 
οποιοδήποτε άλλο ποσό και ο οποίος υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), 
εξαιρουµένου του φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού για τον οποίο- 
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 (i) δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον 
καθορισµό του· ή 
 
(ii) έχει παρασχεθεί εγγύηση για την καταβολή του οφειλοµένου ποσού, όπως ο 
Έφορος κρίνει κατάλληλη, 

  

 τότε ο Έφορος, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης οποιουδήποτε σε ισχύ νόµου, 
περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε νοµοθετικής διάταξης σε σχέση µε την τήρηση 
τραπεζικού απορρήτου και κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας, δύναται να απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύµατα µε γραπτή, 
µηχανογραφηµένη, ηλεκτρονική ή άλλως πως ειδοποίησή του και να ζητά την άµεση 
δέσµευση οποιουδήποτε ελεύθερου και διαθέσιµου ποσού που ανήκει στο υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο και που είναι κατατεθειµένο σε τραπεζικούς λογαριασµούς σε ένα 
ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα και το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό του 
οφειλόµενου φόρου και οποιοδήποτε άλλο ποσό: 

  

 (β) Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό που δεσµεύεται δυνάµει της υπο-
υποπαραγράφου (α) της υποπαραγράφου (1) σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα 
υπερβαίνει το ποσό του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού, ο Έφορος 
υποχρεούται, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας, να δώσει οδηγίες στα πιστωτικά 
ιδρύµατα να αποδεσµεύσουν το επιπλέον ποσό, διατηρώντας δεσµευµένο µόνο το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ύψος του οφειλόµενου φόρου και οποιουδήποτε άλλου ποσού. 

  

 (2) Απαγορεύεται η δέσµευση από τον Έφορο ελεύθερου και διαθέσιµου χρηµατικού 
ποσού που ανήκει στο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, η οποία αφήνει στο σύνολο των 
τραπεζικών λογαριασµών του εν λόγω προσώπου ποσό λιγότερο από δύο χιλιάδες 
ευρώ (€2.000).  

  

 (3) Σε περίπτωση που δεσµευµένο ποσό είναι κατατεθειµένο σε λογαριασµό του 
υποκείµενου στο φόρο προσώπου, ο οποίος είναι κοινός µε άλλο ή άλλα πρόσωπα, τότε 
το πιστωτικό ίδρυµα ενηµερώνει τα πρόσωπα αυτά για τη δέσµευση του ποσού· 

  

 Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου- 

  

 «ελεύθερο και διαθέσιµο ποσό που ανήκει στο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο» 
σηµαίνει- 

  
 (α) κάθε χρηµατικό πιστωτικό υπόλοιπο σε οποιοδήποτε λογαριασµό σε πιστωτικό 

ίδρυµα και δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο υπόκειται σε δικαίωµα 
επίσχεσης ή άλλη επιβάρυνση ή ποσό επιταγής η οποία εκκρεµεί προς εκκαθάριση ή 
ασφάλεια προς ικανοποίηση απαίτησης εκ δικαστικής αποφάσεως: 
 
Νοείται ότι, ελεύθερο και διαθέσιµο ποσό θεωρείται το πιστωτικό υπόλοιπο που 
παραµένει εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα ενάσκησε τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 
παρέχονται σε αυτό από νόµο ή από οποιαδήποτε σχετική συµφωνία που έχει συνάψει 
µε το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και προχώρησε σε συµψηφισµό οποιουδήποτε 
πιστωτικού υπολοίπου του εν λόγω προσώπου µε οφειλή προς το ίδιο το πιστωτικό 
ίδρυµα, πριν τη λήψη της ειδοποίησης από τον Έφορο για τη δέσµευση· και 

  
 (β) ποσό, το οποίο βρίσκεται κατατεθειµένο σε λογαριασµό στο όνοµά του 

υποκείµενου στο φόρο προσώπου περιλαµβανοµένου λογαριασµού κοινού µετ’ άλλου 
ή άλλων προσώπων, στον οποίο το εν υπερηµερία πρόσωπο έχει το δικαίωµα έναντι 
του πιστωτικού ιδρύµατος για την απόδοση ολόκληρης της ποσότητας των χρηµάτων 
χωρίς την σύµπραξη των άλλων προσώπων, εξαιρουµένων λογαριασµών πελατών ή 
λογαριασµών τους οποίους το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο δεδηλωµένα διατηρεί 
υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής, εµπιστευµατοδόχος, κηδεµόνας, εντολοδόχος, 
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συνεταίρος, µέλος της διοίκησης σωµατείου, λέσχης, ιδρύµατος ή άλλου οργανισµού 
µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, αντιπρόσωπος ή υπό οιανδήποτε άλλη ιδιότητα 
προς όφελος και/ή διά λογαριασµό τρίτου προσώπου· 

  
 

138(I) του 2002 
166(I) του 2003 
34(I) του 2007 
86(Ι) του 2013 

103(I) του 2013 
66(I) του 2014. 

«πιστωτικό ίδρυµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµο. 

  
 (4)(α) Κάθε σύµβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, διευθυντής, λειτουργός, 

υπάλληλος ή εκπρόσωπος πιστωτικού ιδρύµατος απέχει από την αποκάλυψη 
πληροφοριών αναφορικά µε την ειδοποίηση του Εφόρου και όταν τα εν λόγω πρόσωπα 
προβούν σε τέτοια αποκάλυψη ή/και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη, η οποία 
επηρεάζει δυσµενώς τη δυνατότητα της είσπραξης ποσού οφειλόµενου φόρου ή 
οποιουδήποτε άλλου ποσού, τότε το πρόσωπο αυτό διαπράττει ποινικό αδίκηµα και σε 
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης µέχρις ενός (1) έτους ή σε 
χρηµατική ποινή µέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
 (β) Σε περίπτωση που – 

 
(i) πρόσωπο που αναφέρεται στην υπο-υποπαράγραφο (α) κριθεί ένοχο για το εν λόγω 
ποινικό αδίκηµα ή 
 
(ii) δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου 
ποσού λόγω της µη δέσµευσης του ποσού του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε 
άλλου ποσού, 

  
 το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να καταβάλει στον Έφορο το ποσό του οφειλόµενου 

φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού που συνεπεία των πράξεων των προσώπων που 
αναφέρονται στην υπο-υποπαράγραφο (α) της υποπαραγράφου (4) δεν κατέστη 
δυνατόν να εισπραχθεί.  

  
 (5) Σε περίπτωση που έχει δεσµευτεί ποσό δυνάµει της παρούσας παραγράφου, το 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο έχει δικαίωµα εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµεροµηνία της δέσµευσης του ποσού- 

  
 (α) είτε να αποταθεί στον Έφορο µε έγγραφη ειδοποίηση ένστασης, προς επανεξέταση 

της δέσµευσης του ποσού· ο Έφορος οφείλει να αποφασίσει επί της ενστάσεως εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής της 
ένστασης: 

  
 Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τον Έφορο το υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωµα του να αιτηθεί από το ∆ικαστήριο την έκδοση 
απόφασης προς άρση της δέσµευση του συνόλου ή µέρους του δεσµευµένου ποσού·  

  
 (β) είτε να αιτηθεί απευθείας από το ∆ικαστήριο την έκδοση απόφασης άρσης της 

δέσµευσης του συνόλου ή µέρους του δεσµευµένου ποσού· 
  
 για το λόγο ότι -  
  
 (i) το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατέβαλε προηγουµένως το οφειλόµενο ποσό 

φόρου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό και δεν υφίσταται πλέον οφειλή· ή 
  
 (ii) δεν αποτελεί ελεύθερο και διαθέσιµο ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 

Νόµου· 
  
 (iii) η επιλογή οποιουδήποτε από τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 12 και 

14 θα του επέφερε λιγότερη δυσµένεια από το µέτρο που ο Έφορος επέλεξε να 
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ακολουθήσει µε βάση την παρούσα παράγραφο, χωρίς να καταστρατηγείται ο σκοπός 
της είσπραξης του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού. 

  
 (6) Σε περίπτωση που- 
  
 (α) η προθεσµία που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (5) παρέλθει χωρίς την υποβολή 

ένστασης στον Έφορο ή την καταχώριση αίτησης στο ∆ικαστήριο· ή 
  
 (β) έχει υποβληθεί ένσταση σύµφωνα µε την υπο-υποπαράγραφο (α) της 

υποπαραγράφου 5 και ο Έφορος απορρίψει την ένσταση και το υποκείµενο στο φόρο 
πρόσωπο δεν έχει αιτηθεί στο ∆ικαστήριο ζητώντας την άρση της δέσµευσης του 
συνόλου ή µέρους του δεσµευµένου ποσού εντός δεκαπέντε (15) ηµερών· ή  

  
 (γ) έχει υποβληθεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για άρση της δέσµευσης του δεσµευµένου 

ποσού και έχει εκδοθεί απόφαση που απορρίπτει εν όλω η εν µέρει τις αξιώσεις που 
εγείρονται στο πλαίσιο της αίτησης, 

  
 τότε το πιστωτικό ίδρυµα κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Εφόρου, µεταβιβάζει το 

αντίστοιχο ποσό που διατηρούσε δεσµευµένο, στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 
  
 (7) Σε περίπτωση που o Έφορος αποδεχθεί την ένσταση ή το ∆ικαστήριο εκδώσει 

απόφαση για την άρση της δέσµευσης του συνόλου ή µέρους του δεσµευµένου ποσού, 
ο Έφορος δίδει οδηγίες στο πιστωτικό ίδρυµα για άρση της δέσµευσης του αντίστοιχου 
ποσού. 

  
 (8) Το ∆ικαστήριο δε δύναται κατά την εξέταση της αίτησης για άρση της δέσµευσης 

του συνόλου ή µέρους του δεσµευµένου ποσού να εξετάζει τη νοµιµότητα της 
επιβληθείσας φορολογίας ή την ακρίβεια του οφειλόµενου ποσού ή οποιουδήποτε 
άλλου ποσού. 

  
 (9) Το πιστωτικό ίδρυµα δεν εισπράττει οποιαδήποτε τέλη από οποιοδήποτε πρόσωπο 

για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας δέσµευσης ποσού και της µεταβίβασης του 
δεσµευµένου ποσού στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

  
 (10) Το πιστωτικό ίδρυµα δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι παντός προσώπου για 

τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου. 

  
 (11) Ο Έφορος δύναται να καθορίζει µε γνωστοποίησή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας, το ωράριο των ενεργειών που προνοούνται στην παρούσα 
παράγραφο, τον τρόπο και τη διαδικασία µεταβίβασης του δεσµευµένου ποσού στο 
Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας, τον τύπο της ειδοποίησης που αποστέλλει ο Έφορος 
στα πιστωτικά ιδρύµατα δυνάµει της υπο-υποπαραγράφου (α) της υποπαραγράφου (1) 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική λεπτοµέρεια χρήζει καθορισµού για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

  
 2(γ) του 81(Ι) του 2014. 

∆ήµευση άλλης κινητής περιουσίας 
  
 14.-(1)(α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή 

καθυστερεί ή αµελεί να καταβάλει στον Έφορο το οφειλόµενο από αυτό ποσό φόρου ή 
οποιοδήποτε άλλο ποσό και ο οποίος υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000), 
εξαιρουµένου του φόρου για τον οποίο- 

  
 (i) δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τον 

καθορισµό του· ή 
 

 (ii) έχει παρασχεθεί εγγύηση για την καταβολή του οφειλοµένου ποσού, όπως ο 
Έφορος κρίνει κατάλληλη, 
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 τότε η ιδιοκτησία, εξαιρουµένης της ακίνητης ιδιοκτησίας, του προσώπου αυτού, αξίας 
µέχρι το διπλάσιο του οφειλόµενου φόρου ή οποιουδήποτε άλλου ποσού, υπόκειται σε 
δήµευση δυνάµει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 

  
 (2) Ο,τιδήποτε υπόκειται σε δήµευση δυνάµει των διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου, µπορεί να κατασχεθεί από τον Έφορο ή από οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. 

  
 (3) Για τους σκοπούς της άσκησης της εξουσίας του Εφόρου που παρέχεται δυνάµει 

της παρούσας παραγράφου, εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, δύναται σε 
οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή τόπο, 
εξαιρουµένων των κατοικιών.  

  
 (4) Μετά το πέρας της κατάσχεσης, ο Έφορος ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν 

πρόσωπο, οφείλει να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση για την κατάσχεση της ιδιοκτησίας 
ως υποκείµενης σε δήµευση, αναφέροντας και τους λόγους στους οποίους βασίζεται η 
κατάσχεση. 

  
 (5) Μετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που ο Έφορος ή το 

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο έχει προβεί στην κατάσχεση της ιδιοκτησίας ως 
υποκειµένης σε δήµευση, αυτή λογίζεται κηρυχθείσα σε δήµευση, εκτός εάν εντός της 
προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών υποβληθεί στον Έφορο γραπτή αµφισβήτηση της 
δήµευσης και σε τέτοια περίπτωση, ο Έφορος οφείλει να ενεργήσει ώστε να εκδοθεί 
δικαστική απόφαση για το θέµα της δήµευσης, και, εάν το ∆ικαστήριο διαπιστώσει ότι 
η ιδιοκτησία όταν είχε κατασχεθεί υπόκειτο πράγµατι σε δήµευση, τότε κηρύσσεται 
δικαστικώς η δήµευση αυτής. 

  
 (6) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που καθορίζουν τη 

διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δήµευση ιδιοκτησίας, καθώς και 
για τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Εφόρου και των εξουσιοδοτηµένων από αυτόν 
προσώπων, αναφορικά µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 

  
2(γ) του 81(Ι) του 

2014. 
 

15. Για τους σκοπούς των παραγράφων 12, 13 και 14, «οποιοδήποτε άλλο πόσο» 
σηµαίνει τόκο, πρόσθετο φόρο ή/και χρηµατικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται µε 
βάση τον παρόντα Νόµο. 

  
81(Ι) του 2014. Με την έναρξη της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου του 2014, ο 

Έφορος, για σκοπούς των παραγράφων 12, 13 και 14, υποβάλλει ανά τριµηνία στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, αρχής γενοµένης την 30η Σεπτεµβρίου 2014, έκθεση 
προόδου σχετικά µε την κατάσταση των αµέσως απαιτητών οφειλόµενων ποσών, η 
οποία περιλαµβάνει σχετικό πίνακα στον οποίο θα εµφαίνεται ανά κατηγορία 
οφειλόµενων ποσών, ο αριθµός των οφειλετών και το αντίστοιχο συνολικό οφειλόµενο 
ποσό, καθώς και τις ενέργειες της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας δυνάµει 
των διατάξεων των παραγράφων 12, 13 και 14. 
 

 66 του 95(Ι) του 2004 
 

ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 13Γ) 

 

ΑΓΑΘΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΣΕ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
1. Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη (Σ.Ο. 0701). 
2. Ελιές (Σ.Ο. 071120). 
3. Καρύδια κοκκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή 
ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους. Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή 
ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (Σ.Ο. 0801 και 0802). 
4. Καφές µη καβουρντισµένος, µε ή χωρίς καφεΐνη (Σ.Ο 0901 11 00 και 0901 12 00). 
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5. Τσάι, έστω και αρωµατισµένο (Σ.Ο. 0902). 
6. Σιτάρι και σµιγάδι, σίκαλη κριθάρι, βρόµη, καλαµπόκι. Ρύζι µε το φλοιό του (ρύζι 
paddy). Σόργο σε κόκκους. Φαγόπυρο το εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το 
µακρό και άλλα δηµητριακά (Σ.Ο. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ΕΧ1006, 1007, 
1008). 
7. Κουκιά σόγιας, σπέρµατα λιναριού, σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, 
σπέρµατα ηλιοτροπίου και άλλα σπέρµατα και ελαιώδεις καρποί, όλα τα παραπάνω 
έστω και σπασµένα. Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα αλλά ούτε αλλιώς παρασκευασµένα 
έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα. Κοπρά (Σ.Ο. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 
και 1207). 
8. Σογιέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο, λάδια ηλιοτροπίου, λάδια κνήκου ή βαµβακιού, 
λάδια κοκκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu, 
λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, άλλα λάδια και 
τα κλάσµατά τους που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές και µείγµατα από αυτά τα 
λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509, όλα τα παραπάνω έστω 
και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχησµένα (Σ.Ο. 1507, 1508, 1509, 1510, 
1511, 1512, 1513, 1514 και 1515). 
9. Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα, σε στερεή κατάσταση, ακατέργαστη, 
χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών (Σ.Ο. 1701 11 και 1701 12). 
10. Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα (Σ.Ο. 1801). 
11. Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 
πετρέλαιο). Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, αλλά από τα 
ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσµατα που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται 
αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. 
Προπάνιο και βουτάνια, που έχουν υγροποιηθεί (Σ.Ο. 2709, 2710 και 2711 12 και 2711 
13). 
12. Ανόργανα χηµικά προϊόντα και ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιµων 
µετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των µετάλλων των σπανίων γαιών ή των 
ισοτόπων (Σ.Ο. 2801 έως 2851). 
13. Οργανικά χηµικά προϊόντα (Σ.Ο. 2901 έως και 2942). 

 14. Καουτσούκ φυσικό, συνθετικό και τεχνητό που προέρχεται από λάδια, µπαλάτα, 
γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόµες, µείγµατα των προϊόντων της 
κλάσης 4001 µε προϊόντα της κλάσης 4002, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες φύλλα ή 
ταινίες (Σ.Ο. 4001, 4002). 
15. Μαλλιά µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (Σ.Ο. 5101). 
16. Άργυρος (στον οποίο περιλαµβάνεται και ο επιχρυσωµένος και επιπλατινωµένος 
άργυρος), σε µορφές ακατέργαστες ή ηµικατεργασµένες ή σε σκονή. Πλατίνα, 
παλλάδιο ή ρόδιο, σε µορφές ακατέργαστες ή σκόνη (Σ.Ο. 7106, 7110 11 00, 7110 21 
00 και 7110 31 00). 
17. Χαλκός µη καθαρισµένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισµό. 
Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα χαλκού σε ακατέργαστη µορφή. Κράµατα µητρικά 
χαλκού. Σύρµατα από χαλκό. (Σ.Ο. 7402, 7403, 7405 και 7408). 
18. Νικέλιο σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 7502). 
19. Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή (αλουµίνιο) (Σ.Ο. 7601). 
20. Μόλυβδος σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 7801).  
21. Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 7901). 
22. Kασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 8001). 
23. Ίνδιο σε ακατέργαστη µορφή, απορρίµµατα, θραύσµατα, σκόνες και άλλες µορφές 
(Σ.Ο. Ε.Χ. 811291, 811299). 
 

 5 του 100(Ι) του 2005 
 

∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΤΗΜΑ 
(Άρθρο 18Α) 

 
 ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  
ΟΚΤΩ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (8%) 
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 (1) Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόµενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας µε αστικό, υπεραστικό, και αγροτικό ταξί όπως αυτή ρυθµίζεται µε την 
εκάστοτε ισχύουσα περί Ρύθµισης Τροχαίας Μεταφοράς Νοµοθεσία και µε τουριστικά, 
εκδροµικά και υπεραστικά λεωφορεία.». 
 

4 του 131(Ι) του 
2010. 

3 του 131(Ι) του 
2005. 

3 του 63(Ι) του 
2008. 

(2) Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης. Ως υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης 
νοούνται οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παράδοση παρασκευασµένων ή µη 
παρασκευασµένων τροφίµων ή ποτών ή και των δύο, για ανθρώπινη κατανάλωση, 
συνοδευόµενες από επαρκείς υπηρεσίες στήριξης που καθιστούν δυνατή την άµεση 
κατανάλωση τους. Η προµήθεια τροφίµων ή ποτών ή και των δύο αποτελεί ένα µόνο 
στοιχείο του συνόλου στο οποίο οι υπηρεσίες υπερέχουν σε µεγάλο βαθµό. Οι 
υπηρεσίες εστιατορίου καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στις 
εγκαταστάσεις του παρόχου και οι υπηρεσίες εστίασης καλύπτουν την παροχή τέτοιου 
είδους υπηρεσιών εκτός των εγκαταστάσεων του παρόχου. 
 
Η παράδοση παρασκευασµένων ή µη παρασκευασµένων τροφίµων ή ποτών ή και των 
δύο, µε ή χωρίς µεταφορικά, που δεν συνοδεύεται από άλλες υπηρεσίες στήριξης, δε 
θεωρούνται υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης. 
 

3 του 135(Ι) του 
2009. 

3. Η ισχύς της παραγράφου (2) του ∆ωδέκατου Παραρτήµατος του βασικού νόµου 
αναστέλλεται για την περίοδο 30 Απριλίου 2009 µέχρι 30 Απριλίου 2010. 
 

 (3) ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα και παρόµοιους χώρους, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος διακοπών. 
 

3 του 35(Ι) του 
2009. 

3. Η ισχύς της παραγράφου (3) του ∆ωδέκατου Παραρτήµατος του βασικού νόµου 
αναστέλλεται για την περίοδο 30 Απριλίου 2009 µέχρι 30 Απριλίου 2010. 
 

3 του 148(Ι) του 
2005. 

(4) Θαλάσσια εγχώρια µεταφορά επιβατών και των συνοδευόµενων αποσκευών τους. 
 

  10 του 13(Ι) του 2010. 
∆ες επίσης το 11 του 13(Ι) του 2010 µε έναρξη ισχύος 1/1/2011 και  
∆ες επίσης το 12 του 13(Ι) του 2010 µε έναρξη ισχύος 1/1/2013 

 
∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

  Παροχή υπηρεσιών σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία 
 
1.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος 
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη χώρα στην οποία βρίσκεται η ακίνητη 
ιδιοκτησία στην οποία αφορά η παροχή της υπηρεσίας. 
 
 (2) Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται για: 

   
  (α) την παραχώρηση ή εκχώρηση δικαιώµατος επί ακίνητης ιδιοκτησίας ή 

άδεια κατοχής ή χρήσης οποιουδήποτε άλλου συµβατικού δικαιώµατος 
ασκούµενου επί ή σε σχέση µε ακίνητη ιδιοκτησία, 
 

  (β) οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, κατεδάφισης, µετατροπής, 
ανακατασκευής, αλλαγής, επέκτασης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδοµής 
ή έργου πολιτικής µηχανικής, 

   
  (γ) οι υπηρεσίες που παρέχονται από κτηµατοµεσίτες, εκπλειστηριαστές, 

αρχιτέκτονες, εµπειρογνώµονες ή επιχειρήσεις επίβλεψης ή πρόσωπα των 
οποίων οι υπηρεσίες συνδέονται στενά µε θέµατα που αφορούν ακίνητη 
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ιδιοκτησία και η παροχή υπηρεσιών για την προετοιµασία και συντονισµό 
κατασκευαστικών εργασιών, 

   
  (δ) παροχή καταλύµατος στο ξενοδοχειακό τοµέα και σε τοµείς παρεµφερούς 

χαρακτήρα, όπως είναι οι κατασκηνώσεις διακοπών, τοποθεσίες που έχουν 
διαµορφωθεί για να χρησιµοποιηθούν ως κατασκήνωση. 

   
  Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς 

 
2.-(1) Παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µεταφορά επιβατών ή µεταφορά 
οποιασδήποτε αποσκευής ή µηχανοκίνητου οχήµατος που συνοδεύει τον 
επιβάτη, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη χώρα στην οποία 
πραγµατοποιείται η µεταφορά.  

   
   (2) Στην περίπτωση που η µεταφορά πραγµατοποιείται σε περισσότερες από 

µία χώρες, η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγµατοποιείται σε κάθε χώρα 
ξεχωριστά ανάλογα µε τις διανυθείσες αποστάσεις σε κάθε χώρα. 

   
   (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου 2(1), οποιαδήποτε µεταφορά 

πραγµατοποιείται µερικώς εκτός της εδαφικής δικαιοδοσίας κάποιας χώρας, 
θεωρείται ότι παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σε εκείνη τη χώρα όταν– 

   
  (α) αυτή πραγµατοποιείται στα πλαίσια ταξιδιού µεταξύ δύο σηµείων σε 

εκείνη τη χώρα ανεξάρτητα από το κατά πόσο αποτελεί µέρος µεγαλύτερου 
ταξιδιού που συνεπάγεται ταξίδι προς ή από άλλη χώρα· και  
 
(β) τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται, (εκτός από έκτακτη ανάγκη), 
δεν εισέρχονται, προσγειώνονται ή προσθαλασσώνονται σε άλλη χώρα στα 
πλαίσια ταξιδιού µεταξύ των εν λόγω δύο σηµείων. 

   
   (4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1), κρουαζιέρα αναψυχής 

θεωρείται ως µεταφορά επιβατών, και οι υπηρεσίες που παρέχονται ή τα 
αγαθά που παραδίδονται ως µέρος της κρουαζιέρας αναψυχής, θεωρούνται ότι 
παρέχονται ή παραδίδονται στο ίδιο µέρος που θεωρείται ότι παρέχεται η 
µεταφορά επιβατών. 

   
   (5) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (3), «κρουαζιέρα αναψυχής» 

περιλαµβάνει κρουαζιέρα που πραγµατοποιείται ολοκληρωτικά ή µερικώς για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

   
  Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
   
  3.-(1) Τηρουµένων των υποπαραγράφων (3) και (4), παροχή υπηρεσιών που 

συνίσταται στη βραχυχρόνια µίσθωση µεταφορικού µέσου θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται στη χώρα στην οποία το µεταφορικό µέσο τίθεται πράγµατι 
στη διάθεση του πελάτη. 

   
   (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, ως βραχυχρόνια µίσθωση 

µεταφορικού µέσου νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση µεταφορικού µέσου 
για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες, ενώ καθόσον αφορά τα 
πλωτά µέσα, η συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 
ενενήντα ηµέρες. 

   
   (3) Όταν- 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µίσθωση µεταφορικών 

µέσων θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται στη 
∆ηµοκρατία, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγµατικά χρησιµοποιούνται 
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και τυγχάνουν εκµετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος,  
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται σε 

εκείνη τη χώρα. 
 

   (4) Όταν- 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µίσθωση µεταφορικών 

µέσων θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται σε χώρα η οποία 
δεν είναι κράτος µέλος, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγµατικά 

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης στη ∆ηµοκρατία,  
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη 

∆ηµοκρατία. 
   

11(α) του 13(Ι) του 
2010. 

 Πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές κ.τ.λ. εκδηλώσεις. 
 

  4.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο για την 
οποία εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι πραγµατοποιείται 
στο τόπο στον οποίο πράγµατι λαµβάνουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις. 
 

  (2) Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 

   
   (α) πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, 

επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόµοιες εκδηλώσεις, 
όπως εµπορικές και άλλες εκθέσεις, και 

    
   (β) παρεπόµενες υπηρεσίες σχετικά µε την πρόσβαση σε αυτές τις 

εκδηλώσεις. 
   
  Παροχή υπηρεσιών εστιατορίων και εστίασης 
   
  5.-(1) Παροχή υπηρεσιών για την οποία εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος 

θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη χώρα στην οποία πράγµατι εκτελούνται οι 
υπηρεσίες αυτές. 

   
   (2) Η παράγραφος αυτή, εφαρµόζεται για υπηρεσίες εστιατορίων και 

εστίασης, εκτός από την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρµόζεται η 
παράγραφος 6. 

   
  Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης για κατανάλωση σε πλοία, 

αεροσκάφη ή τρένα 
   
  6.-(1) Τόπος παροχής των υπηρεσιών εστιατορίων και εστίασης οι οποίες 

εκτελούνται µέσα σε πλοία, αεροσκάφη ή τρένα κατά τη διάρκεια του 
τµήµατος µιας µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός των κρατών 
µελών, είναι το σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς επιβατών. 

   
   (2) Για τους σκοπούς της υπο-παραγράφου (1), ως: 
   
   (α) «τµήµα µεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός των κρατών 

µελών» νοείται το τµήµα της µεταφοράς που πραγµατοποιείται, χωρίς 
ενδιάµεση στάση εκτός των κρατών µελών, µεταξύ του σηµείου 
αναχώρησης και του σηµείου άφιξης της µεταφοράς επιβατών· 

    
7(α) του 37(Ι) του 

2011. 
  (β) «σηµείο αναχώρησης της µεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο 

προγραµµατισµένο σηµείο επιβίβασης εντός των κρατών µελών, 
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ενδεχοµένως µετά από ενδιάµεση στάση εκτός των κρατών µελών· 
    
   (γ) «σηµείο άφιξης της µεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο 

προγραµµατισµένο σηµείο αποβίβασης επιβατών, εντός των κρατών 
µελών, που έχουν επιβιβασθεί εντός των κρατών µελών, ενδεχοµένως 
πριν από ενδιάµεση στάση εκτός των κρατών µελών. 

   
   (3) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η διαδροµή της επιστροφής, 

σε παροχή υπηρεσίας µεταφοράς µε επιστροφή, θεωρείται ως αυτοτελής 
µεταφορά. 

   
  Μίσθωση κινητών αγαθών 
   
  7.-(1) Όταν- 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µίσθωση κινητών αγαθών, 

εξαιρουµένων των µεταφορικών µέσων, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι 
πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία· και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγµατικά 

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης σε χώρα η οποία 
δεν είναι κράτος µέλος,  

    
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται σε 

εκείνη τη χώρα. 
   
   (2) Όταν- 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µίσθωση κινητών αγαθών, 

εξαιρουµένων των µεταφορικών µέσων, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι 
πραγµατοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος, και 

    
    (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγµατικά 

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης στη ∆ηµοκρατία,  
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη 

∆ηµοκρατία. 
   
  Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 
   
  8.-(1) Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται στην παροχή υπηρεσιών που 

συνίσταται σε: 
   
   (α) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ή 
    
   (β) τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές υπηρεσίες. 
   
   (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, «τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη µετάδοση, εκποµπή ή 
λήψη σηµάτων, κειµένων, εικόνων ή πληροφοριών κάθε είδους, µε 
ενσύρµατα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα, 
περιλαµβανοµένων - 

   
   (α) της εκχώρησης ή παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης 

διευκολύνσεων για τέτοια µετάδοση, εκποµπή ή λήψη· 
    
   (β) της παροχής πρόσβασης σε παγκόσµια δίκτυα πληροφοριών. 
   
   (3) Όταν- 
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   (α) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρµόζεται η παρούσα 
παράγραφος, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται στη 
∆ηµοκρατία, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγµατικά χρησιµοποιούνται 

και τυγχάνουν εκµετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος, 
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται σε 

εκείνη τη χώρα. 
   
   (4) Όταν - 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρµόζεται η παρούσα 

παράγραφος θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται σε χώρα η 
οποία δεν είναι κράτος µέλος, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγµατικά 

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης στη ∆ηµοκρατία, 
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη 

∆ηµοκρατία. 
   
  Μεταφορά αγαθών 
    
  9.-(1) Όταν - 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µεταφορά αγαθών, εκτός 

της ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών, σε σχετικό υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται στη 
∆ηµοκρατία, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγµατικά χρησιµοποιούνται 

και τυγχάνουν εκµετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος, 
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται σε 

εκείνη τη χώρα. 
   
   (2) Όταν - 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στη µεταφορά αγαθών, εκτός 

της ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών, σε σχετικό υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται σε 
χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγµατικά 

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης στη ∆ηµοκρατία, 
   

  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη 
∆ηµοκρατία. 

   
  ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ  
ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 

   
  Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
   
  10.-(1) Όταν- 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών σε σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο 
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διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται στη ∆ηµοκρατία, και 
    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση πραγµατικά χρησιµοποιούνται 

και τυγχάνουν εκµετάλλευσης σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος,  
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται σε 

εκείνη τη χώρα. 
   
   (2) Όταν - 
   
   (α) παροχή υπηρεσιών που συνίσταται στην παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών σε σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, θα θεωρείτο 
διαφορετικά ότι πραγµατοποιείται σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος 
µέλος, και 

    
   (β) οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση, πραγµατικά 

χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης στη ∆ηµοκρατία, 
   
  οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη 

∆ηµοκρατία. 
   
   (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, η παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών συµπεριλαµβάνει - 
   
   (α) δηµιουργία και φιλοξενία ιστοσελίδων και εξ αποστάσεως 

συντήρηση προγραµµάτων και εξοπλισµού, 
    
   (β) παροχή λογισµικού και αναβάθµισή του, 
    
   (γ) παροχή εικόνων, κειµένων, πληροφοριών και διάθεση βάσεων 

δεδοµένων, 
    
   (δ) παροχή µουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, συµπεριλαµβανοµένων 

κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών, 
    
   (ε) παροχή πολιτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, 

επιστηµονικών ή ψυχαγωγικών εκποµπών ή εκδηλώσεων, 
 

   (στ) παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως: 
    
   Νοείται ότι, η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ του 

παρέχοντος και λήπτη υπηρεσίας από µόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί η 
υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά. 

   
   ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 

   
   
  Παροχή υπηρεσιών από µεσάζοντες 

 
11. Η χώρα παροχής υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο από µεσάζοντα που ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό 
τρίτου, είναι η χώρα στην οποία πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή στην οποία 
παρεµβαίνει ο µεσάζων.  

   
  Μεταφορά αγαθών: γενικά 

 
12.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο που συνίσταται στη µεταφορά αγαθών θεωρείται ότι 
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πραγµατοποιείται στη χώρα όπου πραγµατοποιείται η µεταφορά, στην έκταση 
που πραγµατοποιείται σε εκείνη τη χώρα. 

   
   (2) Οποιαδήποτε µεταφορά η οποία πραγµατοποιείται µερικώς εκτός της 

εδαφικής δικαιοδοσίας χώρας θεωρείται ότι παρέχεται εξ’ ολοκλήρου σε 
εκείνη τη χώρα όταν- 

   
   (α) αυτή πραγµατοποιείται στα πλαίσια ταξιδιού µεταξύ δύο σηµείων 

σε εκείνη τη χώρα ανεξάρτητα του κατά πόσο ως µέρος µεγαλύτερου 
ταξιδιού που συνεπάγεται ταξίδι προς ή από άλλη χώρα· και 

    
   (β) τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται δεν εισέρχονται, 

προσγειώνονται ή προσθαλασσώνονται σε άλλη χώρα στα πλαίσια του 
ταξιδιού µεταξύ των εν λόγω δύο σηµείων. 

   
   (3) Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τη µεταφορά αγαθών που 

αρχίζει από ένα κράτος µέλος και τελειώνει σε διαφορετικό κράτος µέλος 
(«ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών»). 

   
  Ενδοκοινοτική Μεταφορά Αγαθών 

 
13.-(1) Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείµενο 
στο φόρο πρόσωπο που συνίσταται στη ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών 
θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στον τόπο αναχώρησης. 

   
   (2) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως: 
   
   (α) «ενδοκοινοτική µεταφορά αγαθών» νοείται η κάθε µεταφορά της 

οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη 
δύο διαφορετικών κρατών µελών· 

    
   (β) «τόπος αναχώρησης» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγµατικά η 

µεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι διαδροµές που 
πραγµατοποιούνται προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά· 

    
   (γ) «τόπος άφιξης» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγµατικά η 

µεταφορά των αγαθών. 
   
  ∆ραστηριότητες παρεπόµενες της µεταφοράς 
   
  14.-(1) Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που συνίστανται σε υπηρεσίες παρεπόµενες 
της µεταφοράς θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται εκεί όπου πράγµατι 
εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές. 

   
   (2) «Υπηρεσίες παρεπόµενες της µεταφοράς» θεωρούνται οι υπηρεσίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης και διευθέτησης µεταφερόµενων ειδών και παρόµοιες 
δραστηριότητες. 
 

12 του 13(Ι) του 2010.  Μακροχρόνια µίσθωση µεταφορικών µέσων 
 

  14Α.-(1) Τηρουµένων των παραγράφων 3(2), (3) και (4) και της 
υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι 
σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο («τον λήπτη») που συνίσταται στη 
µίσθωση µεταφορικού µέσου, εκτός από βραχυχρόνια µίσθωση, είναι η χώρα 
εγκατάστασης ή µόνιµης κατοικίας ή συνήθους διαµονής του λήπτη. 
 

  (2) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο που δεν είναι σχετικό υποκείµενο στο 
φόρο πρόσωπο («τον λήπτη») που συνίσταται στη µίσθωση σκάφους 
αναψυχής, εκτός από βραχυχρόνια µίσθωση, είναι η χώρα όπου το σκάφος 
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αναψυχής τίθεται πράγµατι στη διάθεση του λήπτη, όταν ο παρέχων παρέχει 
πράγµατι την υπηρεσία αυτή από την επιχειρηµατική ή κάποια άλλη µόνιµη 
εγκατάσταση της επιχείρησης του που βρίσκεται στη χώρα αυτή. 
 

11(β) του 13(Ι) του 
2010. 

 Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και παρόµοιες υπηρεσίες 
 

  15Α.-(1) Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό 
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο για την οποία εφαρµόζεται η παρούσα 
παράγραφος, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο τόπο στον οποίο πράγµατι 
λαµβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις στις οποίες αφορά η παροχή των υπηρεσιών. 
 

  (2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρµόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 

  (α) πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, 
ψυχαγωγικές ή παρόµοιες δραστηριότητες, όπως εµπορικές και άλλες 
εκθέσεις, και 
 

  (β) υπηρεσίες διοργανωτών και υπηρεσίες παρεπόµενες των πιο πάνω 
δραστηριοτήτων. 

   
  Πραγµατογνωµοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά  
   
  15. Η παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι σχετικό υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο που συνίστανται σε πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες που 
αφορούν κινητά ενσώµατα αγαθά θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται όπου 
πράγµατι εκτελούνται οι υπηρεσίες αυτές. 

   
  Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
   
  16. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από πρόσωπο που ανήκει σε χώρα που 

δεν είναι κράτος µέλος, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 10(3) του 
παρόντος Παραρτήµατος σε πρόσωπο («τον λήπτη») το οποίο – 

   
   (α) δεν είναι σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, και 
    
   (β) ανήκει σε κράτος µέλος, 
   
  θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης. 
   
  Παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα που ανήκουν εκτός των κρατών µελών 
   
  17.-(1) Παροχή υπηρεσιών για τις οποίες εφαρµόζεται η παρούσα παράγραφος 

σε πρόσωπο («ο λήπτης») το οποίο- 
   
   (α) δεν είναι σχετικό υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, και  
    
   (β) ανήκει σε χώρα που δεν είναι κράτος µέλος, 
   
  θεωρούνται ότι πραγµατοποιούνται στη χώρα όπου ανήκει ο λήπτης. 
   
   (2) Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται για- 
   
   (α) εκχώρηση και παραχώρηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 

δικαιωµάτων από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, 
βιοµηχανικών και εµπορικών σηµάτων και άλλων παρόµοιων 
δικαιωµάτων· 

    
   (β) διαφηµιστικές υπηρεσίες· 
    
   (γ) παροχή υπηρεσιών από συµβούλους, µηχανικούς, γραφεία µελετών, 
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δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες, καθώς και 
επεξεργασία δεδοµένων και παροχή πληροφοριών· εξαιρούνται 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται µε ακίνητη ιδιοκτησία. 

    
   (δ) ανάληψη υποχρέωσης για µη άσκηση επαγγελµατικής 

δραστηριότητας, εν όλω ή εν µέρει ή δικαιωµάτων που προβλέπονται 
στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου· 

    
   (ε) τραπεζικές, χρηµατοοικονοµικές και ασφαλιστικές εργασίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών αντασφάλισης, µε εξαίρεση τη 
µίσθωση χρηµατοθυρίδων· 

    
   (στ) διάθεση προσωπικού· 
    
   (ζ) µίσθωση ενσώµατων κινητών αγαθών, εξαιρουµένων των 

µεταφορικών µέσων· 
    

7(β) του 37(Ι) του 
2011. 

  (η) παροχή πρόσβασης σε σύστηµα φυσικού αερίου ή σε δίκτυο 
συνδεδεµένο µε αυτό το σύστηµα, στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας ή 
στα δίκτυα θέρµανσης ή ψύξης, η µεταφορά ή διανοµή µέσω των 
συστηµάτων ή των δικτύων αυτών και η παροχή άλλων υπηρεσιών που 
συνδέονται άµεσα µε αυτές. 
 

4(α) του 160(Ι) του 
2014. 

 

   

4(β) του 160(Ι) του 
2014. 

 

 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 πραγµατοποιείται σε 
χώρα η οποία δεν είναι κράτος µέλος και οι υπηρεσίες σε οποιαδήποτε έκταση 
πραγµατικά χρησιµοποιούνται και τυγχάνουν εκµετάλλευσης στη 
∆ηµοκρατία, οι υπηρεσίες σε εκείνη την έκταση θεωρούνται ότι 
πραγµατοποιούνται στη ∆ηµοκρατία. 
 

   
6 του 100(Ι) του 2005. 
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόµου. 
 

6. Ο παρών Νόµος (100(Ι) του 2005) τίθεται σε ισχύ από 1η Αυγούστου 2005. 

3 του 93(Ι) του 2002. 3. Ο παρών Νόµος (93(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002. 
 

8 του 27(Ι) του 2003. 8. —(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε 
ισχύ από τη δηµοσίευση του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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(2) Οποιεσδήποτε διατάξεις αφορούν ενηµέρωση της Επιτροπής από τον Έφορο, 
τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

67 του 95(Ι) του 
2004. 

67. (α) Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της 
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 (β) Το Άρθρο 24(δ) του παρόντος Νόµου ισχύει από 1.2.2002 µέχρι 30.4.2004. 
 

 (γ) Τα Άρθρα 57(θ), 63 (α) και (β) του παρόντος Νόµου ισχύουν από 1.2.2002. 
 

4 του 131(Ι) του 2005. 
 

4. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006. 
 

4 του 148(Ι) του 2005. 4. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006. 
 

3 του 64(Ι) του 2006. 3. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας. 
 

3 του 129(Ι) του 2007. 3. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
12 του 141(Ι) του 

2007. 
Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος Νόµου. 
 

12. Η ισχύς του παρόντος Νόµου λογίζεται ότι άρχισε την 1η Μαΐου 2004. 

  
4 του 35(Ι) του 2009. 
Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος Νόµου. 

4.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόµου 
αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόµου ισχύουν από 1η Μαΐου 2009 µέχρι 
30 Απριλίου 2010. 
 

4του 135(Ι) του 
2009. 

4.(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόµου 
αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόµου ισχύουν από 1η Μαΐου 2009 µέχρι 
30 Απριλίου 2010. 
 

13 του 13(Ι) του 
2010. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόµου. 

13.-(α) Τα άρθρα 2 µέχρι 10 του παρόντος Νόµου τίθενται σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2010. 
 

 (β) Το άρθρο 11 του παρόντος Νόµου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011. 
 

 (γ) Το άρθρο 12 του παρόντος Νόµου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
 

  
866878688 

5 του 29(Ι) του 2010. 
Μεταβατικές 

διατάξεις. 

5.(1) Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος Νόµου δεν εφαρµόζονται για 
Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που υποβλήθηκαν σε 
σχέση µε ηµερολογιακά τρίµηνα µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009, για τους οποίους 
συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 45Α, 45Β και 46 προτού αυτά 
τροποποιηθούν µε τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε το ύψος των επιβαλλόµενων ποινών. 
 
 (2) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), η έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
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5 του 131(Ι) του 

2010. 
 

5. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου 2011. 
 

7 του 4(Ι) του 2011. 7. Το άρθρο 3 και το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου λογίζονται ότι 
τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 

8 του 37(Ι) του 2011. 
 

8. Η ισχύος του παρόντος Νόµου θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2011. 
 

  
5 του 187(Ι) του 

2011. 
5. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από τις 16 Ιανουαρίου 2012. 

 

3 του 135(Ι) του 
2012. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει τέσσερις µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και αφορά υποβολή απαιτήσεων που σχετίζονται 
µε φορολογικές περιόδους που έπονται της έναρξης της ισχύος αυτού. 
 
 

  
502555489 

3 του 81(Ι) του 
2014. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 

Νόµου. 
[81(Ι) του 2014]. 

 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [81(Ι) του 2014] αρχίζει από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα και εφαρµόζεται αναφορικά µε 
οφειλόµενο φόρο ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο έχει καταστεί οφειλόµενο είτε 
πριν είτε µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου [81(Ι) του 2014]. 

  
5 του 160(Ι) του 

2014. 
Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 
Νόµου 

[160(Ι) του 2014]. 

5.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόµου [160(Ι) του 2014] θεωρείται ότι άρχισε από την 1η Οκτωβρίου 2014. 
 

  
 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόµου [160(Ι) του 2014] τίθενται σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

  
4 του 215(Ι) του 

2015. 
4. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [215(Ι)/2015] αρχίζει από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και λήγει δύο (2) έτη 
µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

  
Έναρξη και λήξη της 
ισχύος του παρόντος 

Νόµου. 
[135(Ι) του 2017]. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόµου [135(Ι)/2017] αρχίζει από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και λήγει την 31η 
∆εκεµβρίου 2019. 

312749207 
  
  

 
 
 


