
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
         95(Ι) του 2000 
         93(Ι) του 2002 
         27(Ι) του 2003 

172 (Ι) του 2003 
         95(Ι) του 2004 
         88(Ι) του 2005 
       100(Ι) του 2005 

131(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2005 

64(Ι) του 2006 
86(Ι) του 2006 
87(Ι) του 2006 

48(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμους του 2000 έως 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο 

“βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι 

του 2000 έως 2005 (Αρ. 2) του 2007. 

 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 46 του 
βασικού νόμου 

2. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
 (α) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού 

του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
 «(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, 
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είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε 

χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες.».  

 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (10) 

αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(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 εκδίδονται δυνάμει αυτού  είναι 

ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική 

ποινή μέχρι του δέκα τοις εκατόν (10%) του οφειλόμενου 

ποσού.». και 

 
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (11) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(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.».     

 
Έναρξη της  
ισχύος του 
παρόντος  
Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

Αρ. Φακ.:  23.01.048.025.2007          

 
ΤΙ/ΜΑΧ/23.01.048.025.2007 
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