
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ  
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 98 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L  347, 

11.12.2006, σ. 1. 

«Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 

2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 

αξίας», 

  
 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 

129(Ι) του 2007 

…..(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 3) του 

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 

μέχρι (Αρ. 4) του 2007. 

  
Τροποποίηση του 

Πέμπτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το Πέμπτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:  
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  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο 3 του 

Πίνακα Α της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (α): 
   
  «(α) Παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαμβανομένων 

των τροφών για πτηνά και ψάρια·»∙ 
   
  (β)  με την προσθήκη, στον Πίνακα Α, αμέσως μετά την 

παράγραφο 9 αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων 

10 μέχρι 16: 
   
  «10.(α) Είδη ζαχαροπλαστικής, εκτός από μπισκότα 

και κέϊκ, αλλά περιλαμβανομένων των σοκολάτων 

και των μπισκότων που είναι καλυμμένα εξ’ 

ολοκλήρου ή μερικώς με σοκολάτα. 
   
       (β) Εμφιαλωμένο νερό, βιομηχανοποιημένα ποτά, 

φρουτοποτά, εξαιρουμένων των αναψυκτικών, 

οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού. 
   
      (γ) Συστατικά που χρησιμοποιούνται στην 

παρασκευή τροφίμων. 
   
       (δ) Συμπληρώματα και υποκατάστατα διατροφής, 

τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον όρο <τρόφιμα> 

της παραγράφου 16 του Έκτου Παραρτήματος. 
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      (ε) Σιρόπια, αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα.  

Συμπυκνώματα, εκχυλίσματα, σκόνες ή άλλα 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

ποτών, εκτός από σκόνες, τους κρυστάλλους, τους 

κόκκους ή άλλα προϊόντα σε άλλη μορφή που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τσαγιού, καφέ 

κακάο, γάλακτος και των υποκατάστατών τους. 
   
  11. Παράδοση φαρμάκων, εξαιρουμένων των 

φαρμάκων που κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ 

30.03 και 30.04 της συνδυασμένης ονοματολογίας. 
   
  12. Παράδοση εμβολίων για την ιατρική και 

κτηνιατρική, εξαιρουμένων αυτών που 

κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 30.02 της 

συνδυασμένης ονοματολογίας. 
   
  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.»· και 
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  (γ)  με την προσθήκη, στον Πίνακα Β, αμέσως μετά την 

παράγραφο 5 αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων 

6 μέχρι 9: 
   
  «6. Δικαίωμα εισόδου σε παραστάσεις, τσίρκο, 

πανηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, μουσεία, 

ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις και 

σε παρόμοια πολιτιστικά γεγονότα και σχετικούς 

χώρους. 
   
  7. Δικαίωμα 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.». 
   
  
 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.048.168.2007 
/ΜΑΤ 
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