
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ  
ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ  

 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 145, 

13.6.1977, σ. 1. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 260,  

11.10.2003, σ. 8. 

«Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 

περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των 

σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – κοινό σύστημα 

φόρου προστιθέμενης αξίας – ομοιόμορφη φορολογική 

βάση», όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 

2003/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003. 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

  95(Ι) του 2000 

  93(Ι) του 2002 

  27(Ι) του 2003 

172(Ι) του 2003 

  95(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμους του 2000 μέχρι 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι 2005. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
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  «(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 Δημοκρατία.». 
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου  

με την προσθήκη  

νέου άρθρου 

11Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά από το άρθρο 11, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α: 

 «Αντίστροφη 

χρέωση για αέριο 

και ηλεκτρική  

ενέργεια που  

παραδίδονται από 

πρόσωπα εκτός  

της Δημοκρατίας. 

11Α. Όταν παραδίδεται αέριο μέσω του 

συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή 

ηλεκτρικής ενέργειας: 

  (α) Από πρόσωπο που είναι 

εγκατεστημένο εκτός της 

Δημοκρατίας, και 
   
  (β) λαμβάνεται από πρόσωπο 

εγγεγραμμένο δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

για σκοπούς οποιασδήποτε 

επιχείρησης που ασκεί, 
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  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 Δημοκρατίας 

μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της 

επιχείρησης του και ωσάν η παράδοση 

να ήταν φορολογητέα παράδοση.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (12), (13) και (14): 

 
  «(12) Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, στην περίπτωση παράδοσης 

αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού 

αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεταπωλητή που 

είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, ο τόπος της 

συναλλαγής είναι ο τόπος όπου το υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο έχει την επιχειρηματική εγκατάσταση 

του ή άλλη μόνιμη εγκατάσταση, για την οποία 

παραδίδονται τα αγαθά, ή αν δεν έχει επιχειρηματική ή 

μόνιμη εγκατάσταση, ο τόπος όπου έχει τη μόνιμη 

κατοικία του ή ο συνηθισμένος τόπος διαμονής του. 
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  (13)(α) Στην περίπτωση παράδοσης αερίου μέσω 

του συστήματος διανομής φυσικού αερίου ή 

ηλεκτρικής ενέργειας, αν 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 των αγαθών δεν 

καταναλώνεται πραγματικά από τον εν λόγω 

πελάτη, τεκμαίρεται ότι τα μη 

καταναλωθέντα αγαθά έχουν καταναλωθεί 

στον τόπο, όπου ο μεταπωλητής που είναι 

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει την 

επιχειρηματική του ή τη μόνιμη εγκατάσταση 

του για την οποία παραδίδονται τα αγαθά.  

Στην περίπτωση που δεν έχει 

επιχειρηματική     εγκατάσταση    ή     μόνιμη   
          εγκατάσταση τεκμαίρεται ότι ο μεταπωλητής 

χρησιμοποίησε και κατανάλωσε τα αγαθά 

στον τόπο όπου έχει τη μόνιμη κατοικία του 

ή το συνηθισμένο τόπο διαμονής του. 
   
  (14) Για τους σκοπούς των εδαφίων (12) και (13) του 

παρόντος άρθρου, «μεταπωλητής, υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο» σημαίνει υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο του οποίου η κύρια οικονομική 

δραστηριότητα, όσον αφορά τις πωλήσεις αερίου ή 

ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η μεταπώληση των 

προϊόντων αυτών και του οποίου η κατανάλωση για 

ίδιους σκοπούς των προϊόντων αυτών είναι 

αμελητέα.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2Α): 

 
  «(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.». 
  
Τροποποίηση του 

Δεύτερου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (β) της 

υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 4Α, της ακόλουθης 

νέας υποπαραγράφου (γ): 

  
  «(γ) όταν τα αγαθά έχουν μεταφερθεί για τους 

σκοπούς παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος 

διανομής φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας με 

βάση τους όρους των εδαφίων (12) ή (13) του άρθρου 

10.». 
  
Τροποποίηση του 

Τρίτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου 8Γ: 

  «8Γ.  Παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής 

φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

μεταφοράς και διοχέτευσης μέσω των συστημάτων 

αυτών και παροχή άλλων άμεσα συνδεδεμένων 

υπηρεσιών.». 
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