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Προοίμιο. 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ, L 347, 
11.12.2006, σ. 1 
 
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 
    141(Ι) του 2007 
    142(Ι) του 2007 
    143(Ι) του 2007 
      25(Ι) του 2008 
      37(Ι) του 2008 
      38(Ι) του 2008 
      63(Ι) του 2008 
      88(I) του 2008 
      35(Ι) του 2009 
    135(Ι) του 2009 
      13(Ι) του 2010 
      29(Ι) του 2010 
      68(Ι) του 2010. 
 

      Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

 

     «Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με το κοινό σύστημα 

φόρου προστιθέμενης αξίας». 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 

έως (Αρ.3) του 2010 (που στη συνέχεια 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. 4) του 2010. 

 

Τροποποίηση 
του Έκτου 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

  2.  Το Έκτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

       (α)    Με τη διαγραφή στην παράγραφο 3(α)(i) της φράσης «εκτοπίσματος όχι λιγότερου των 15 

τόνων» (πρώτη γραμμή)· και 

        (β)  με τη διαγραφή στην παράγραφο 4(α) της φράσης «βάρους όχι λιγότερου των 8 000 

κιλών» (δεύτερη γραμμή). 

 

Τροποποίηση 
του Δέκατου 
Παραρτήματος  του 
βασικού νόμου. 
 

 3.  Το Δέκατο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως: 

 

(α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 4, του ακόλουθου νέου τίτλου και της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 
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«                               Παραγραφή Αγώγιμου Δικαιώματος 

 

4Α. Το αγώγιμο δικαίωμα του Εφόρου για τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού το οποίο οφείλεται 

από οποιοδήποτε πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, παραγράφεται μετά 

την περίοδο έξι ετών από: 

 

(α)  την ημερομηνία που ο Έφορος έχει παραλάβει φορολογική δήλωση για καθορισμένη 

φορολογική περίοδο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, αλλά 

το ποσό του ΦΠΑ που εμφαίνεται στη φορολογική δήλωση ως καταβλητέο από το υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο σε σχέση με εκείνη τη φορολογική περίοδο δεν έχει καταβληθεί, ή 

 

(β)  την ημερομηνία που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο είχε υποχρέωση να υποβάλει φορολογική 

δήλωση για καθορισμένη φορολογική περίοδο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, αλλά τέτοια δήλωση δεν υποβλήθηκε και το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ σε 

σχέση με εκείνη τη φορολογική περίοδο δεν καταβλήθηκε, ή 

 

(γ)  την ημερομηνία που γνωστοποιείται οποιοδήποτε ποσό που ο Έφορος έχει βεβαιώσει δυνάμει 

των διατάξεων των άρθρων 49 και 49Α, ή 

 

(δ)  την ημερομηνία που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο είχε υποχρέωση να καταβάλει στον 

Έφορο το ετήσιο κατ΄ αποκοπήν ποσό ΦΠΑ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42Δ και των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν το έχει πράξει, ή 

 

(ε)  την ημερομηνία που υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για 

καταβολή χρηματικής επιβάρυνσης, πρόσθετου φόρου ή τόκου: 

 

         Νοείται ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος, το χρονικό διάστημα μεταξύ της άσκησης της προσφυγής και της έκδοσης τελεσίδικης 

απόφασης, δε συνυπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος του Εφόρου: 

 

         Νοείται περαιτέρω ότι, εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής περισσότερες 

από μία από τις πιο πάνω υποπαραγράφους (α) έως (ε), με αποτέλεσμα το αγώγιμο δικαίωμα του 

Εφόρου να παραγράφεται σε διάφορες ημερομηνίες, τότε το αγώγιμο δικαίωμα του Εφόρου 

παραγράφεται στη λήξη της μεταγενέστερης χρονικά περιόδου.». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΣ/ΕΠ. 
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