ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2011
187(I)/2011
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
τίτλος.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
95(Ι) του 2000 Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 4) του 2011 (που στο
93(Ι) του 2002 εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
27(I) του 2003 Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του
172(Ι) του 2003 2000 μέχρι (Αρ. 5) του 2011.
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(Ι) του 2008
35(Ι) του 2009
135(Ι) του 2009
13(Ι) του 2010
29(Ι) του 2010
68(Ι)/ του 2010
97(Ι) του 2010
131(Ι) του 2010
4(Ι) του 2011
37(Ι) του 2011
129(Ι) του 2011
…(Ι) του 2011.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
Δέκατο
Παράρτημα.
Τροποποίηση του
άρθρου 45 του
βασικού νόμου.
Δέκατο
Παράρτημα.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (6) :
«(6) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε απόδειξη Φ.Π.Α. είναι
αναφορά σε νόμιμη απόδειξη που καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει της παραγράφου 1Α του Δέκατου Παραρτήματος του Νόμου.».
3. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (9):
«(9) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τους
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1Α του Δέκατου
Παραρτήματος, σύμφωνα με τους οποίους υποχρεούται να εκδίδει νόμιμη
απόδειξη, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς είκοσι τοις εκατόν

(20%) της αξίας της συναλλαγής στην οποία αφορά η νόμιμη απόδειξη.».
Τροποποίηση του
άρθρου 46 του
βασικού νόμου.
Δέκατο
Παράρτημα.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόμου.

4. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του
εδαφίου (11Α) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(11Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να εκδώσει νόμιμη απόδειξη και να
παραδίδει νόμιμη απόδειξη κατά το χρόνο της συναλλαγής σύμφωνα με
κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1Α(1) του Δέκατου
Παραρτήματος είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (€1700) ή σε ποινή
φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.».
5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τις 16 Ιανουαρίου 2012.
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