
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  
ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ   

 
Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

EE: L 347, 

1.12.2006, σ.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 132, παράγραφος 1, 

στοιχείο (θ) της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 

Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας, και 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 221, 

12.8.2006, σ. 9. 

 

 

 

 

 

για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1(3)(β) της Οδηγίας 

2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006, για 

τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένα 

μέτρα που αποσκοπούν να απλουστεύσουν τη διαδικασία 

επιβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και να συνδράμουν 

στην πάταξη της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής και για την 

κατάργηση ορισμένων αποφάσεων χορήγησης παρεκκλίσεων 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2008 

(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 (Αρ. 3) 

του 2008. 
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129(Ι) του 2007 

141(Ι) του 2007 

142(Ι) του 2007 

 143(Ι) του 2007 

25(Ι) του 2008 

…(Ι) του 2008. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου 

νέου όρου και του ορισμού του: 
   
  «’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 

Δημοκρατία, 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.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 13Ε του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 13Ε του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «αξία της στην ελεύθερη 

αγορά» όπου αυτή απαντάται, με τη φράση «κανονική της 

αξία». 

(β)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού, της 
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φράσης «αξία στην ελεύθερη αγορά» όπου αυτή 

απαντάται, με τη φράση «κανονική της αξία». και 

(γ)  με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού, της 

φράσης «αξία στην ελεύθερη αγορά» όπου αυτή 

απαντάται, με τη φράση «κανονική της αξία». 

  
Τροποποίηση του  

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

 

4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού, της φράσης «αξία 

στην ελεύθερη αγορά» όπου αυτή απαντάται, με τη φράση 

«κανονική αξία». 

 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 27 του 

βασικού νόμου. 

 

5.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «αξία της 

στην ελεύθερη αγορά» όπου αυτή απαντάται, με τη φράση 

«κανονική της αξία». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 42Α του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 42Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, 

της φράσης «αξία στην ελεύθερη αγορά» όπου αυτή 

απαντάται, με τη φράση «κανονική αξία». 
  
Τροποποίηση του 

Τέταρτου  

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) του Μέρους Ι της 

φράσης «αξία της στην ελεύθερη αγορά» όπου αυτή 

απαντάται, με τη φράση «κανονική της αξία». 

  
Τροποποίηση του 

Έκτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (στ) της 

παραγράφου (5), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 

 

      «(ζ)  Παραδόσεις αγαθών τα οποία προορίζονται για 
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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 Δημοκρατίας.».  
  
Τροποποίηση του 

Έβδομου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

9.    Το Έβδομο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (δ) της 

παραγράφου (9) του Πίνακα Α με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 

      «(δ) σχολές μπαλέτου.». 
  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΠ/ΜΓ 
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