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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2724 της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του κδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας - ρωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 52(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο του 1990 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
Νόμοι του 1990 και 1992. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικα
τάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «εκτός 
από τις εργασίες συνήθους συντήρησης των έργων αυτών» (ένατη και 
δέκατη γραμμές) με τις λέξεις «περιλαμβανομένων και των εργασιών 
συνήθους συντήρησης των έργων αυτών.». 

3. Το άρθρο 21Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικα
τάσταση των λέξεων «για κάθε ημέρα για την οποία» (πέμπτη γραμμή) 
με τις λέξεις «για κάθε μήνα ή το μέρος αυτού για τον οποίο ή το 
οποίο». 

4. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
παραγράφου (δ) αυτού. 

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «το 

αργότερο μέσα σε τριάντα ημέρες από το τέλος κάθε φορολογικής 
περιόδου» (πρώτη και δεύτερη γραμμές) με τη φράση «το 
αργότερο τη δέκατη ημέρα μετά το τέλος του μήνα που 
ακολουθεί το τέλος κάθε φορολογικής περιόδου». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

246 του 1990. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
21Α του 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

(805) 
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(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (13) 

αυτού των λέξεων «αγοράς ή εισαγωγής» με τις λέξεις «παρά
δοσης σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή εισαγωγής από 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο». 

(γ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (13) 
αυτού των λέξεων «αγοράς ή εισαγωγής» με τις λέξεις «παρά
δοσης σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή εισαγωγής από 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο». 

(δ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (13) 
αυτού της λέξης «αγοράς» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 
«παράδοση». 

(ε) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (14) αυτού των λέξεων «για 
κάθε ημέρα για την οποία» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις «για 
κάθε μήνα ή το μέρος αυτού για τον οποίο ή το οποίο». 

Τροποποίηση 6. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
του άρθρου 39 σ ' αυτό αμέσως μετά το εδάφιο (3) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
του βασικού 
νόμου. «(4) Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο δε συμμορφώνεται προς οποιαδήποτε από τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτό, 
ο Έ φ ο ρ ο ς με γνωστοποίηση του καλεί το εν λόγω πρόσωπο να 
συμμορφωθεί πλήρως προς την εν λόγω διάταξη μέσα σε χ ρ ο ν ι κ ή 
περίοδο που καθορίζεται στη γνωστοποίηση. Αν μετά την εκπνοή 
της εν λόγω περιόδου το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εξακολουθεί 
να παραλείπει να συμμορφωθεί, τότε, χωρίς να επηρεάζεται οπο ια
δήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, το εν λόγω πρόσωπο 
οφείλει να καταβάλει στον Έ φ ο ρ ο χρηματική επιβάρυνση ύψους 
£50 για κάθε μήνα ή το μέρος αυτού που διαρκεί η παράλειψη.». 

Τροποποίηση 7. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
του άρθρου 40 σ ' αυτό αμέσως μετά το εδάφιο (7) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
του βασικού 
νόμου. «(8) Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο 

δε συμμορφώνεται προς οποιαδήποτε από τις διατάξεις των Κανο
νισμών που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) ή προς οποιαδήποτε 
από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Έ φ ο ρ ο ς 
με γνωστοποίηση του καλεί το εν λόγω πρόσωπο να συμμορφωθεί 
πλήρως προς την εν λόγω διάταξη μέσα σε χρον ική περίοδο που 
καθορίζεται στη γνωστοποίηση. Αν μετά την εκπνοή της περιόδου 
αυτής το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο εξακολουθεί ν α ^ μ η 
συμμορφώνεται, τότε, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε άλλη 
διάταξη του παρόντος Νόμου, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να 
καταβάλει στον Έ φ ο ρ ο χρηματική επιβάρυνση ύψους £50 για κάθε 
μήνα ή το μέρος αυτού που διαρκεί η παράλειψη.». 

Τροποποίηση 8. Το Παράρτημα II του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 
ματός Γ?αΡτή (α) ^ ε τ τ Ι ν π Ρ ο σ ^ ή κ η στην παράγραφο (iii) αυτού αμέσως μετά τη 
του βασικού λέξη «προσώπων» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «και αγαθών» και 
νό^ου· με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αντίστροφα» (δεύτερη 

γραμμή) των λέξεων «ή από τόπο σε τόπο εκτός της 
Δημοκρατίας», 

(β) Με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας παρα
γράφου: 

«(XV) υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων.». 
Έναρξη 9. Ο παρών Νόμος, με εξαίρεση τα άρθρα 6 και 7, θεωρείται ότι 
ισχύος του αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 1992. 
Νόμου. 


