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Κ.Δ.Π. 427/2019

Αριθμός 427
ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2000 ΜΕΥΡΙ 2019

__________________
Δηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 23
95(I) ηνπ 2000.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 23 ησλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκσλ ηνπ 2000 κέρξη 2018, εθδίδεη ην
αθφινπζν Δηάηαγκα.

πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Σν παξφλ δηάηαγκα δχλαηαη λα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Απφδνζε
Φφξνπ απφ Οξηζκέλεο Καηεγνξίεο Πξνζψπσλ) Δηάηαγκα ηνπ 2019.

Εξκελεία.

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο –

95(I) ηνπ 2000
27(I) ηνπ 2003
95(I) ηνπ 2004
38(I) ηνπ 2008
88(I) ηνπ 2008
37(I) ηνπ 2011
187(I) ηνπ 2011
153(I) ηνπ 2014
215(I) ηνπ 2015
135(I) ηνπ 2017
31(I) ηνπ 2019.

«Ο Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκν ηνπ 2000 θαη πεξηιακβάλεη
νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζε απηνχ·

«θαιιηηερληθή εθδήισζε» ζεκαίλεη ηε δηνξγάλσζε θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ζπκβνιή
θαιιηηέρλε ή/θαη θαιιηηερληθήο νκάδαο ζηε Δεκνθξαηία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο
αληηπαξνρή απφ ην θνηλφ.
Ελεκέξσζε
Εθφξνπ γηα
θαιιηηερληθή
εθδήισζε.

3. Πξφζσπν πνπ ζθνπεχεη λα πξνβεί ζηε δηνξγάλσζε θαιιηηερληθήο εθδήισζεο νθείιεη, ην
αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ ηε δηεμαγσγή απηήο, λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο
αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ απηή, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν έληππν πνπ θαζνξίδεηαη κε
γλσζηνπνίεζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο
Δεκνθξαηίαο.

Καηαβνιή θφξνπ
γηα θαιιηηερληθή
εθδήισζε.

4. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππφρξεν ηεο παξαγξάθνπ 3 πην πάλσ, σο
επίζεο θαη άιια ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ν Έθνξνο ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ
θφξνπ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ πξνγξακκαηηδφκελε εθδήισζε. Ό Έθνξνο δχλαηαη
λα απαηηήζεη άκεζα πνζφ θφξνπ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 30% ηνπ νθεηιφκελνπ
θφξνπ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαη θαζίζηαηαη πιεξσηέν ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Έθνξν
αιιά φρη αξγφηεξα απφ πεξίνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη θαζνξηζηεί ην
πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ δηαηάγκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Έθνξν ζε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.
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