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135(I)/2012 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 
 
 

  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 
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 
186(Ι) του 2011 
187(Ι) του 2011 

16(Ι) του 2012 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως 2012 
(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. 4) του 2012. 
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73(I) του 2012 
...(Ι) του 2012. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

167(Ι) του 2006. 

 «Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί απαίτηση δυνάμει 
του εδαφίου (6) και η καταβολή του όλου ή του μέρους του πιστωτικού 
υπολοίπου για το οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση, έχει μεταφερθεί σε 
πίστη του υποκείμενου στο φόρο προσώπου σε μεταγενέστερη 
περίοδο ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα ή σε πράξη ή σε παράλειψη του προσώπου αυτού, η 
επιστροφή αυτού  καθυστερήσει για χρονική περίοδο πέραν των 
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης, το 
επιστρεπτέο ποσό φέρει τόκο από την ημέρα εκπνοής της χρονικής 
περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τον περί Ενιαίου 
Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο: 
 
 Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που διενεργείται 
φορολογικός έλεγχος από τον Έφορο σε σχέση με την απαίτηση, η 
χρονική περίοδος των τεσσάρων (4) μηνών παρατείνεται σε οκτώ (8) 
μήνες.». 

  

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει τέσσερις μήνες μετά τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αφορά 
υποβολή απαιτήσεων που σχετίζονται με φορολογικές περιόδους που 
έπονται της έναρξης της ισχύος αυτού. 
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