
  

Ν.95(Ι)/2004 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 
Προοίµιο. Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

µε τίτλο - 
  
 «Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί 

εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε 

τους φόρους κύκλου εργασιών Κοινό   σύστηµα   φόρου  

προστιθέµενης   αξίας     οµοιόµορφη φορολογική βάση» (ΕΕ L 154 

της 13.6.1977, σ. 1), όπως αυτή τροποποιήθηκε µέχρι και την 

Οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 2002 (ΕΕ L 128 

15.5.2002, σ. 41), 
  
 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. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 και θα διαβάζεται µαζί µε 

τους περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµους του 2000 µέχρι 

(Αρ.2) του 2003 (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 µέχρι 

2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόµου. 

2.-(1) Το  άρθρο  2(1)  του  βασικού  νόµου  τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α)   Με τη διαγραφή στην ερµηνεία του όρου «τιµολόγιο 

Φ.Π.Α.» του αριθµού «(13)» (δεύτερη γραµµή) και 

αντικατάστασή του µε τον αριθµό «(15)». 

 

   
  (β)   µε τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της ερµηνείας 

του ορισµού «ΦΠΑ» και προσθήκη, µετά τη λέξη «Νόµο» 
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(δεύτερη γραµµή), της φράσης «ή, όπου το κείµενο 

απαιτεί, σύµφωνα µε τον νόµο άλλου κράτους µέλους». 
   
  (γ)   µε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

των ακόλουθων νέων όρων και των ερµηνειών τους: 

 

  
 ««άλλο κράτος µέλος» σηµαίνει, τηρουµένων των 

διατάξεων του άρθρου 3Β(1), οποιοδήποτε κράτος 

µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία. 
  
  «Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας» έχει την έννοια 

που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον εκάστοτε σε 

ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο. 
   
  «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
   
  «τελωνιακή νοµοθεσία» σηµαίνει την τελωνειακή 

νοµοθεσία όπως καθορίζεται µε βάση τον εκάστοτε σε 

ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο και τον εκάστοτε 

σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο. 
   
  «φορολογητέα απόκτηση» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 12Α(2). 
   
  «φορολογική αποθήκη» σηµαίνει τέτοιο τόπο στη 

∆ηµοκρατία στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του 

φορολογικού αποθηκευτή, που δεν είναι υποστατικό ή 

τόπος λιανικού εµπορίου, όπως ειδοποιεί γραπτώς το 

πρόσωπο αυτό τον Έφορο και τέτοιος τόπος 

καθίσταται φορολογική αποθήκη µε την παραλαβή 

από τον Έφορο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο εκείνης 

της ειδοποίησης ή κατά την ηµεροµηνία που 

καθορίζεται σε αυτή ως η ηµεροµηνία από την οποία 
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θα έχει ισχύ, οποιαδήποτε είναι η µεταγενέστερη, και 

παραµένει φορολογική αποθήκη για όσο χρόνο είναι 

στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του φορολογικού 

αποθηκευτή ή µέχρι αυτός να ειδοποιήσει γραπτώς 

τον Έφορο ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι θα 

παύσει να είναι φορολογική αποθήκη.». 
  
 3. Το άρθρο 2(2) του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (5), του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(6): 

  

 «(6) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε αγαθά που 

υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι αναφορά σε αγαθά 

που υπόκεινται σε τέτοιο φόρο σύµφωνα µε τον εκάστοτε σε ισχύ 

περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο, ευνοώντας τα ορυκτέλαια, το 

οινόπνευµα και αλκοολούχα ποτά και τα βιοµηχανοποιηµένα 

καπνά.». 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 3Α, 3Β 

και 3Γ. 

4.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 3, των ακόλουθων νέων άρθρων 3Α, 3Β και 3Γ: 

 

  
 «Φορολόγηση 

δυνάµει των νόµων 

άλλων κρατών 

µελών, κ.τ.λ. 

3Α.-(1) Τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων 

του παρόντος άρθρου – 

 

  (α)  Αναφορές στον παρόντα Νόµο σε σχέση µε 

άλλο κράτος µέλος, στο νόµο άλλου 

κράτους µέλους ερµηνεύονται στην έκταση 

που ο νόµος εκείνου του κράτους µέλους 

ισχύει για σκοπούς οποιουδήποτε 

κοινοτικού νοµοθετήµατος που αφορά τον 
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Φ.Π.Α. 

   
  (β)  αναφορές στον παρόντα Νόµο σε 

πρόσωπο που είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος, είναι 

αναφορές σε εκείνο το πρόσωπο που είναι 

υποκείµενο στο φόρο δυνάµει του νόµου 

εκείνου του κράτους µέλους στην έκταση 

που προβλέπει για σκοπούς αντίστοιχους, 

σε σχέση µε εκείνο το κράτος µέλος, µε 

τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, κατά 

πόσο ένα πρόσωπο είναι υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο˙ και 
  
  (γ)  αναφορές στον παρόντα Νόµο σε αγαθά 

που αποκτώνται από πρόσωπο σε άλλο 

κράτος µέλος είναι αναφορές σε αγαθά που 

θεωρούνται ως τέτοια αποκτηθέντα 

σύµφωνα µε διατάξεις του νόµου εκείνου 

του κράτους µέλους που είναι αντίστοιχες, 

σε σχέση µε εκείνο το κράτος µέλος, µε τις 

διατάξεις του παρόντος Νόµου που 

προβλέπουν ότι αγαθά θεωρούνται ως 

αποκτηθέντα στη ∆ηµοκρατία από άλλο 

κράτος µέλος. 
   
       (2)  Χωρίς επηρεασµό του εδαφίου (4), 

Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για τον 

τρόπο µε τον οποίο οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα αποδεικνύεται ή µπορεί να αποδειχθεί 

για οποιουσδήποτε   από τους   σκοπούς του  

παρόντος Νόµου, ήτοι - 
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  (α)  την εφαρµογή οποιωνδήποτε διατάξεων 

του νόµου οποιουδήποτε άλλου κράτους 

µέλους˙ 

 

(β)  ότι  οι διατάξεις   οποιουδήποτε τέτοιου 

νόµου   αντιστοιχούν ή έχουν σκοπό 

αντίστοιχο, σε σχέση µε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος, µε οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόµου ή µε το σκοπό της. 
  
       (3) Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν - 
  
  (α)  για πρόσωπο να θεωρείται για 

καθορισµένους σκοπούς του παρόντος 

Νόµου ως υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 

σε άλλο κράτος µέλος µόνον όταν έχει 

επιδώσει τέτοια ειδοποίηση, και έχει 

παράσχει τέτοιες άλλες πληροφορίες, στον 

Έφορο, όπως καθορίζεται στους 

Κανονισµούς. 
  
  (β)  για τον τύπο και τον τρόπο µε τον οποίον 

οποιαδήποτε ειδοποίηση ή πληροφορία 

επιδίδεται ή παρέχεται δυνάµει των 

Κανονισµών και τις λεπτοµέρειες που 

περιέχονται σε αυτή. 
  
  (γ)  για την αναλογία  οποιασδήποτε  

αντιπαροχής για οποιανδήποτε πράξη η 

οποία λαµβάνεται για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόµου ότι αντιπροσωπεύει 

υποχρέωση, δυνάµει του νόµου άλλου 

κράτους µέλους, για Φ.Π.Α. να 
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αποδεικνύεται µε αναφορά σε τέτοια 

τιµολόγια ή µε άλλο τρόπο όπως µπορεί να 

καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
  
       (4)  Σε οποιανδήποτε διαδικασία, είτε αστική 

είτε ποινική, πιστοποιητικό του Εφόρου - 
  
  (α)  ότι πρόσωπο ήταν ή δεν ήταν, σε 

οποιανδήποτε ηµεροµηνία, υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος,. ή 
  
  (β)  ότι οποιοδήποτε Φ.Π.Α. καταβλητέο 

δυνάµει του νόµου άλλου κράτους µέλους 

έχει ή δεν έχει καταβληθεί, 
  
   αποτελεί επαρκή απόδειξη του γεγονότος 

που βεβαιώνει µέχρι να αποδειχθεί το 

αντίθετο, και οποιοδήποτε έγγραφο που 

φέρεται ως πιστοποιητικό δυνάµει του 

παρόντος εδαφίου θεωρείται ότι αποτελεί 

τέτοιο πιστοποιητικό µέχρι να αποδειχθεί το 

αντίθετο. 
  
       (5) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας 

οποιωνδήποτε εξουσιών του Εφόρου δυνάµει των 

διατάξεων για παροχή σχετικών πληροφοριών, 

αυτές οι εξουσίες, για τους σκοπούς διευκόλυνσης 

της συµµόρφωσης µε οποιεσδήποτε κοινοτικές 

υποχρεώσεις, ασκούνται αναφορικά µε θέµατα 

σχετικά µε την επιβολή Φ.Π.Α. δυνάµει του νόµου 

άλλου κράτους µέλους, όπως ασκούνται 

αναφορικά µε θέµατα που είναι σχετικά µε 

οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος 

Νόµου. 
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∆έκατο 

Παράρτηµα. 

     (6)  Η αναφορά στο εδάφιο (5) σε διατάξεις για 

σχετικές πληροφορίες είναι αναφορά στις διατάξεις 

του άρθρου 49(6) και του ∆έκατου Παραρτήµατος 

που αφορούν: 
  
  (α)   Την τήρηση λογαριασµών. 
   
  (β)   την   υποβολή   δηλώσεων   και  υποβολή 

άλλων εγγράφων   στον ΄Εφορο. 
   
  (γ)  την έκδοση, χρήση και περιεχόµενο 

τιµολογίων. 
   
  (δ)    την τήρηση και διατήρηση αρχείων. 
   
  (ε)   την   παροχή   πληροφοριών    και       την 

προσαγωγή εγγράφων. 
  
 Εδάφη που 

περιλαµβάνονται 

σε αναφορές σε 

άλλα κράτη µέλη, 

κ.τ.λ. 

 

3Β.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν 

κατά πόσον το έδαφος της Κοινότητας ή των 

κρατών µελών θεωρείται για οποιουσδήποτε από 

τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι 

περιλαµβάνει ή δεν περιλαµβάνει τέτοια εδάφη 

όπως µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς.
  
       (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των 

εξουσιών που παρέχονται σύµφωνα µε το εδάφιο 

(1) και το άρθρο 13, Κανονισµοί που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συµβούλιο, για οποιουσδήποτε 

από τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, δύνανται 

να προβλέπουν για καθορισµένες διατάξεις 

οποιωνδήποτε τελωνειακών νόµων να 
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εφαρµόζονται σε σχέση µε περιπτώσεις όπου 

οποιοδήποτε έδαφος θεωρείται δυνάµει του 

εδαφίου (1) ότι δεν περιλαµβάνεται στο έδαφος 

της Κοινότητας, µε τέτοιες εξαιρέσεις και 

προσαρµογές όπως µπορεί να καθορίζεται στους 

Κανονισµούς. 
  
 Έννοια του  

όρου «καινούρια 

µεταφορικά µέσα». 

3Γ.-(1)  Στον παρόντα Νόµο «µεταφορικά µέσα» 

στον όρο «καινούρια µεταφορικά µέσα» έχει την 

έννοια τηρουµένου του εδαφίου (2) οποιωνδήποτε 

από τα ακόλουθα, ήτοι - 
  
  (α)  οποιοδήποτε  πλοίο  µήκους  µεγαλύτερου 

των  7,5  µέτρων˙ 

 

(β) οποιοδήποτε αεροσκάφος βάρους 

απογείωσης µεγαλύτερου των 1550 κιλών˙ 
   
  (γ)  οποιοδήποτε µηχανοκίνητο χερσαίο όχηµα 

το οποίο - 
   
  (i)   έχει κινητήρα κυβισµού άνω των 48 

κυβικών  εκατοστών˙ ή 

(ii)  έχει κατασκευαστεί ή προσαρµοστεί  

να κινείται ηλεκτρικά µε ισχύ άνω 

των 7,2 kw. 
  
       (2)   Πλοίο, αεροσκάφος ή µηχανοκίνητο 

χερσαίο όχηµα δεν εµπίπτει στο εδάφιο (1) εκτός 

αν προορίζεται για τη µεταφορά προσώπων ή 

αγαθών. 
  
       (3)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, 

µεταφορικό µέσο θεωρείται ως καινούριο σε 
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σχέση µε οποιαδήποτε παράδοση ή οποιαδήποτε 

απόκτηση από άλλο κράτος µέλος, σε 

οποιοδήποτε χρόνο εκτός αν σε εκείνο το χρόνο - 
  
  (α)  η περίοδος που έχει παρέλθει από την 

ηµεροµηνία της  πρώτης θέσης σε 

κυκλοφορία είναι - 
  
  (i)  στην περίπτωση πλοίου ή 

αεροσκάφους, περίοδος  µεγαλύτερη 

των τριών µηνών˙ και 

(ii)  στην περίπτωση χερσαίου οχήµατος, 

περίοδος µεγαλύτερη των έξι µηνών˙ 

 και 
  (β)  αυτό έχει, από την ηµεροµηνία της πρώτης 

θέσης σε κυκλοφορία, - 
  
  (i)    στην περίπτωση πλοίου, ταξιδέψει  

άνω των 100 ωρών πλεύσης˙ 

(ii)  στην περίπτωση αεροσκάφους, 

ταξιδέψει άνω των 40 ωρών πτήσης˙ 

και 

(iii) στην περίπτωση χερσαίου οχήµατος, 

διανύσει άνω των 6000 χιλιοµέτρων 

απόσταση. 
  
       (4)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε 

∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το  

παρόν άρθρο - 
  
  (α)   µε την προσθήκη ή διαγραφή 

οποιουδήποτε πλοίου, αεροσκάφους ή 

οχήµατος περιγραφής που προσδιορίζεται 
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στο ∆ιάταγµα από αυτά που προς το 

παρόν προσδιορίζονται στο εδάφιο (1)˙ 
  
  (β)  µε την τροποποίηση, παράλειψη ή 

προσθήκη στις διατάξεις του εδαφίου (3) 

για τον καθορισµό κατά πόσο µεταφορικό 

µέσο είναι καινούργιο. 
  
       (5) Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν 

τον καθορισµό των περιστάσεων στις οποίες 

µεταφορικό µέσο θεωρείται για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου ότι έχει τεθεί για πρώτη φορά 

σε κυκλοφορία.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόµου. 

5.  Το άρθρο  5   του   βασικού   νόµου   τροποποιείται  ως  

ακολούθως: 

 

 (α)   Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1)(α) της λέξης «και» (τρίτη 

γραµµή), και την αντικατάσταση του κόµµατος (τρίτη 

γραµµή) µε άνω τελεία.  
  
 (β)   µε την διαγραφή του εδαφίου (1)(β) και την προσθήκη των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (1)(β) και (1)(γ): 
   
  «(β) επί της απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών στο  

εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από άλλα κράτη µέλη˙ και
  
 (γ)   επί      της    εισαγωγής   αγαθών  από τόπο εκτός 

των κρατών µελών.». 
  
 (γ)   µε την αναρίθµηση του εδαφίου (3) σε (4) και την προσθήκη, 

αµέσως µετά τη λέξη «αγαθών» (πρώτη γραµµή) της 
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φράσης «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
 (δ)   µε    την     προσθήκη     του    ακόλουθου    νέου    εδαφίου  

(3): 
  
  «(3) Ο φόρος επί οποιασδήποτε απόκτησης αγαθών από 

άλλο κράτος µέλος είναι υποχρέωση του προσώπου που 

αποκτά τα αγαθά και τηρουµένων των διατάξεων για 

απόδοση λογαριασµού και καταβολή, καθίσταται 

οφειλόµενος κατά το χρόνο της απόκτησης.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6(4) 

του βασικού 

νόµου. 

6.  Το άρθρο 6(4) του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

προσθήκη, µετά τη λέξη «Φ.Π.Α.» (τρίτη γραµµή) και πριν την τελεία, 

της φράσης «σε σχέση µε το Πρώτο Παράρτηµα δυνάµει των 

διατάξεων του οποίου οποιουδήποτε πρόσωπου εγγράφεται.» και 

την προσθήκη αµέσως κάτω από τον πλαγιότιτλο της φράσης 

«Πρώτο Παράρτηµα». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόµου. 

7.  Το άρθρο 8 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή στο 

τέλος του εδαφίου (3) της λέξης «παραγράφου» (δωδέκατη γραµµή) 

και την προσθήκη πριν την τελεία της φράσης «και αυτοί µπορούν να 

προβλέπουν ότι η παράγραφος 4Α του εν λόγω Παραρτήµατος δεν 

εφαρµόζεται, σε τέτοιες περιστάσεις που µπορεί να περιγράφονται 

στους Κανονισµούς, ώστε η µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων 

να καθίσταται παράδοση αγαθών δυνάµει της εν λόγω 

παραγράφου.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόµου. 

8.  Το   άρθρο   9   του    βασικού    νόµου   τροποποιείται  ως 

ακολούθως 

 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αµέσως µετά τη λέξη 

«εφαρµόζονται» (πρώτη γραµµή), της φράσης 

«τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 13Β και 13Γ». 
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 (β)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (2) του αριθµού «(12)» 

(πρώτη γραµµή) και την αντικατάσταση του µε τον 

αριθµό «(14)». 

 

(γ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (3) του αριθµού «(12)» 

(πρώτη γραµµή) και την αντικατάστασή του µε τον 

αριθµό «(14)». 
  
 (δ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (6), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (7) και (8): 
  
  «(7)  Όταν   οποιαδήποτε    παράδοση    αγαθών  

συνεπάγεται - 
  
  (α)   τη µεταφορά των αγαθών από τη 

∆ηµοκρατία˙ και 

 

(β)  την απόκτηση των εν λόγω αγαθών σε 

άλλο κράτος µέλος από το πρόσωπο που 

είναι υπόχρεο για την καταβολή του Φ.Π.Α. 

της απόκτησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

µε το άρθρο 12Α διατάξεις της νοµοθεσίας 

εκείνου του κράτους µέλους, 
  
  τα εδάφια (2), (4) µέχρι (6) και (10) µέχρι (12) δεν 

εφαρµόζονται και η παράδοση για σκοπούς του 

παρόντος Νόµου θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά την 

ενωρίτερη των ηµερών που καθορίζονται στο εδάφιο 

(8). 
  
       (8)  Οι    ηµέρες     που   αναφέρονται    στο   εδάφιο   (7)  

είναι - 
  
  (α)  η δέκατη πέµπτη (15) ηµέρα του µήνα που 
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ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο λαµβάνει χώρα 

η εν λόγω µεταφορά των αγαθών˙ και 
  
  (β) η ηµέρα έκδοσης, αναφορικά µε την παράδοση, 

τιµολογίου Φ.Π.Α. ή τιµολογίου τέτοιας άλλης 

περιγραφής όπως δύναται να καθορίζεται σε 

Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο.». 
  
 (ε)    µε τη διαγραφή του εδαφίου (9). 
  
 (στ)  µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (12) των αριθµών 

«(6)», «(9)» και «(11)» (τρίτη γραµµή) µε τους αριθµούς 

«(8)», «(11)» και «(13)» αντίστοιχα, τον αναγραµµατισµό 

της παραγράφου (γ) σε (δ) και την προσθήκη της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 
  
  «(γ)  υπάρχει παράδοση για την οποία εφαρµόζεται το 

άρθρο 42Α, ή». 
  
 (ζ)   µε την αναρίθµηση των εδαφίων (7), (8), (10), (11), (12) 

και (13) σε (9), (10), (11), (12), (13), (14) αντίστοιχα. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόµου. 

9.  Το   άρθρο   10   του   βασικού   νόµου  τροποποιείται  ως  

ακολούθως: 

 (α)  Με την προσθήκη  στην  αρχή   του εδαφίου (1), της φράσης-
  
 «Τηρουµένων των άρθρων 12 και 13Β». 
  
 (β)   µε τη διαγραφή στο εδάφιο (4)(α) της φράσης που αρχίζει 

µε τις λέξεις «αν βρίσκονται» και τελειώνει µε τις λέξεις 

«µεταφορά τους» (πρώτη και δεύτερη γραµµή) και 
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αντικατάστασή της µε τη φράση «αν η παράδοση τους 

συνεπάγεται τη µεταφορά τους από τη ∆ηµοκρατία χωρίς 

επίσης να συνεπάγεται προηγούµενη µεταφορά τους στη 

∆ηµοκρατία». 

 

(γ)   µε την αναρίθµηση των εδαφίων (4), (5) και (6) σε (7), (10) 

και (11) αντίστοιχα. 

 

(δ)   µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (3), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5), (6): 
   
  «(4)  Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν 

καθορίζεται δυνάµει οποιωνδήποτε από τις 

προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της 

∆ηµοκρατίας όταν - 
  
  (α)  η παράδοση συνεπάγεται τη µετακίνηση των 

αγαθών στη ∆ηµοκρατία δυνάµει οδηγιών του 

προµηθευτή˙ 
  
  (β)  η παράδοση είναι πράξη σύµφωνα µε την οποία τα 

αγαθά αποκτώνται στο εσωτερικό της 

∆ηµοκρατίας από άλλο κράτος µέλος από 

πρόσωπο που δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο˙ 
  
  (γ)   ο προµηθευτής - 
  
  

Πρώτο Παράρτηµα. 

(i)   είναι υπόχρεος για εγγραφή δυνάµει του 

Μέρους ΙΙ του  Πρώτου Παραρτήµατος˙ ή 
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Πρώτο Παράρτηµα. 

(ii)  θα ήταν υπόχρεος τοιουτοτρόπως αν δεν 

ήταν ήδη εγγεγραµµένος δυνάµει του 

παρόντος Νόµου ή ήταν υπόχρεος για 

εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι του Πρώτου 

Παραρτήµατος˙ και 

   

  

 

 

 
∆εύτερο 

Παράρτηµα. 

(δ)  η παράδοση δεν είναι ούτε παράδοση αγαθών 

που αφορά καινούρια µεταφορικά µέσα ούτε 

οτιδήποτε το οποίο θεωρείται παράδοση για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόµου δυνάµει µόνο της 

παραγράφου 4(1) ή 4Α του ∆εύτερου 

Παραρτήµατος. 
  
      (5)  Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται 

δυνάµει οποιωνδήποτε από τις προηγούµενες διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και τα οποία δεν αποτελούν καινούρια µεταφορικά 

µέσα θεωρούνται ότι παραδίδονται εκτός της ∆ηµοκρατίας όταν - 
   
  (α)  η παράδοση συνεπάγεται τη µετακίνηση των αγαθών σε 

άλλο κράτος µέλος από τον προµηθευτή ή δυνάµει των 

οδηγιών του˙ 

 

(β)  το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την παράδοση είναι 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος µέλος˙ 

και 
   
  (γ)   διατάξεις του νόµου εκείνου του κράτους µέλους 

αντίστοιχες, σε σχέση µε εκείνο το κράτος µέλος, µε τις 

διατάξεις του εδαφίου (4) καθιστούν αυτό το πρόσωπο 

υπόχρεο για την καταβολή του Φ.Π.Α. επί της 

παράδοσης˙ 
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Πρώτο  

Παράρτηµα. 

 

αλλά το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται αναφορικά µε οποιαδήποτε 

συναλλαγή στην περίπτωση που η αναφερόµενη υποχρέωση στην 

παράγραφο (γ) εξαρτάται από την άσκηση από οποιοδήποτε 

πρόσωπο δικαιώµατος επιλογής στη ∆ηµοκρατία αντίστοιχης τέτοιας 

επιλογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) του Μέρους ΙΙ του 

Πρώτου Παραρτήµατος εκτός αν αυτό το πρόσωπο έχει επιδώσει 

ειδοποίηση, και δεν την έχει αποσύρει, στον Έφορο ότι επιθυµεί 

όπως οι συναλλαγές που θεωρούνται ότι λαµβάνουν χώρα εκτός της 

∆ηµοκρατίας όταν είναι συναλλαγές σε σχέση µε τις οποίες οι άλλες 

απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου ικανοποιούνται. 
  
      (6)  Αγαθά των οποίων ο τόπος παράδοσης δεν καθορίζεται 

δυνάµει οποιωνδήποτε από τις προηγούµενες διατάξεις του 

παρόντος άρθρου, θεωρούνται ότι παραδίδονται στο εσωτερικό της 

∆ηµοκρατίας όταν - 
  
  (α)  η παράδοση των εν λόγω αγαθών συνεπάγεται να 

εισάγονται αυτά από τόπο εκτός των κρατών µελών˙ και 
  
  (β)   ο   προµηθευτής   των   αγαθών   είναι το πρόσωπο από  

το  οποίο ή δυνάµει των οδηγιών του τα αγαθά 

εισάγονται  τοιουτοτρόπως.». 
   
  (ε)   µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (7), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (8) και (9): 
  
  «(8) Για τους σκοπούς των προηγούµενων διατάξεων 

του παρόντος άρθρου, όταν αγαθά, µέσα στα πλαίσια 

της µετακίνησης τους από τόπο εντός της ∆ηµοκρατίας 

σε άλλο τόπο εντός της ∆ηµοκρατίας, εξέρχονται και 

επανεισέρχονται στη ∆ηµοκρατία, η µετακίνηση δεν 

θεωρείται ως µεταφορά από ή προς τη ∆ηµοκρατία. 

 

(9)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 
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Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν ότι η ειδοποίηση 

για τους σκοπούς του εδαφίου (5) δεν επιδίδεται ή 

αποσύρεται εκτός σε τέτοιες περιστάσεις, και σε τέτοιο 

τύπο και µε τέτοιο τρόπο όπως δύναται να καθορίζεται 

στους Κανονισµούς.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 12Α 

µέχρι 12Ε. 

10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 12, του ακόλουθου νέου τίτλου και ακόλουθων νέων 

άρθρων 12Α µέχρι 12Ε: 

 

 
  «Απόκτηση αγαθών από κράτη µέλη 
   
 Πεδίο 

εφαρµογής του 

Φ.Π.Α. επί 

αποκτήσεων 

από κράτη 

µέλη. 

12Α.-(1) Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί οποιασδήποτε 

απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών από άλλο κράτος 

µέλος όταν - 

 

   
  (α)  η απόκτηση είναι φορολογητέα απόκτηση και  

πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της 

∆ηµοκρατίας˙ 

 

(β)  η απόκτηση δεν είναι σύµφωνα µε φορολογητέα 

συναλλαγή˙και 
  
  (γ)  το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την 

απόκτηση είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο ή τα αγαθά υπόκεινται σε ειδικό 

φόρο κατανάλωσης ή αφορούν καινούρια 

µεταφορικά µέσα. 
       (2) Η απόκτηση των αγαθών από άλλο κράτος 

µέλος είναι φορολογητέα απόκτηση αν - 
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  (α)  εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3) ή τα 

αγαθά αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα˙ 

και  

 

(β)  δεν είναι εξαιρούµενη απόκτηση. 
   
       (3) Η απόκτηση των αγαθών από άλλο κράτος 

µέλος εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου αυτού αν - 
   
  (α)   τα αγαθά  αποκτώνται µέσα στα πλαίσια ή για 

προώθηση- 
  
  (i)  οποιασδήποτε επιχείρησης που ασκεί 

οποιοδήποτε  πρόσωπο˙ ή 

(ii)  οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που 

ασκούνται άλλων από εκείνων που 

ασκούνται υπό τη µορφή επιχείρησης 

από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο ή 

οποιανδήποτε λέσχη, σωµατείο ή άλλη 

ένωση προσώπων χωρίς νοµική 

προσωπικότητα˙ 
  
  (β)  το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά είναι εκείνο 

που ασκεί την επιχείρηση ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, αυτές τις δραστηριότητες˙ και  
  
  (γ)   ο προµηθευτής - 
  
  (i)   είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 

σε άλλο κράτος µέλος κατά το χρόνο 

της πράξης σύµφωνα µε την οποία τα 

αγαθά αποκτώνται˙ και 

(ii)  συµµετέχοντας στην πράξη αυτή, 

ενεργεί µέσα στα πλαίσια ή για 
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προώθηση της επιχείρησης που ασκεί. 
  
 Έννοια της 

απόκτησης 

αγαθών από 

άλλο κράτος 

µέλος. 

12Β.-(1) Τηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, αναφορές στον παρόντα Νόµο 

στην απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος 

ερµηνεύονται ως αναφορές σε οποιανδήποτε 

απόκτηση αγαθών για εκτέλεση πράξης σε σχέση µε 

την οποία ικανοποιούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις, ήτοι - 
  
  (α) η πράξη είναι παράδοση αγαθών, 

περιλαµβανοµένου οτιδήποτε θεωρείται για 

τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως 

παράδοση αγαθών˙ και 

 

(β)  η πράξη συνεπάγεται µε µεταφορά των 

αγαθών από άλλο κράτος µέλος˙ 
   
  και αναφορές στον παρόντα Νόµο στον 

προµηθευτή, σε σχέση µε τέτοια 

απόκτηση, θα ερµηνεύονται ανάλογα. 
   
       (2)  ∆εν είναι ουσιώδες για τους σκοπούς του 

εδαφίου (1) κατά πόσο η µεταφορά των αγαθών από 

άλλο κράτος µέλος πραγµατοποιείται από ή δυνάµει 

οδηγιών του προµηθευτή ή από ή δυνάµει οδηγιών 

του προσώπου που αποκτά τα αγαθά ή 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 
  
       (3)  Όταν το πρόσωπο που έχει την κυριότητα 

οποιωνδήποτε αγαθών δεν αλλάζει, συνεπεία 

οτιδήποτε που θεωρείται για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόµου ως παράδοση αγαθών, αυτή η 

παράδοση θεωρείται για τους σκοπούς του 
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παρόντος Νόµου ως πράξη σύµφωνα µε την οποία 

υπάρχει απόκτηση των αγαθών από το πρόσωπο 

που την πραγµατοποιεί. 
   
       (4)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν 

αναφορικά µε οποιανδήποτε περιγραφή πράξης ότι 

η απόκτηση των αγαθών σύµφωνα µε πράξη 

εκείνης της περιγραφής δεν θεωρείται για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόµου ως απόκτηση 

αγαθών από άλλο κράτος µέλος. 
   
 Χρόνος της 

απόκτησης. 
12Γ.-(1) Τηρουµένου του άρθρου 13Β και 

οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει 

του εδαφίου (3), όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο 

κράτος µέλος, η απόκτηση θεωρείται για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι λαµβάνει χώρα σε 

οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ηµεροµηνίες είναι 

ενωρίτερη - 
   
  (α) τη δέκατη πέµπτη (15) ηµέρα του µήνα που 

ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια του οποίου 

συµβαίνει το γεγονός το οποίο, σε σχέση µε 

αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό 

γεγονός για σκοπούς φορολόγησης της 

απόκτησης˙ και 
  
  (β) την ηµέρα έκδοσης τιµολογίου, αναφορικά µε την 

πράξη σύµφωνα µε την οποία αποκτώνται τα 

αγαθά, τέτοιας περιγραφής που δύναται να 

καθορίζεται µε Κανονισµούς. 
   
       (2)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, το 

γεγονός το οποίο είναι σε σχέση µε απόκτηση 
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αγαθών από άλλο κράτος µέλος, το πρώτο σχετικό 

γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης της 

απόκτησης είναι η αρχική µεταφορά των αγαθών η 

οποία σχετίζεται µε την πράξη σύµφωνα µε την 

οποία τα αγαθά αποκτώνται. 
   
       (3)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για 

το χρόνο που θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η 

απόκτηση σε καθορισµένες περιπτώσεις όπου το 

όλον ή µέρος οποιασδήποτε αντιπαροχής που 

εµπεριέχεται στην πράξη για εκτέλεση της οποίας τα 

αγαθά αποκτώνται προσδιορίζεται ή είναι πληρωτέο 

περιοδικά, ή από χρόνο σε χρόνο, ή κατά το τέλος 

της περιόδου.  Οι Κανονισµοί δύνανται επίσης να 

προβλέπουν, σε σχέση µε οποιαδήποτε περίπτωση 

που αυτοί εφαρµόζονται, ότι τα αγαθά θεωρούνται 

ότι αποκτώνται χωριστά και διαδοχικά σε 

καθορισµένους χρόνους ή διαστήµατα. 
   
 Τόπος της 

απόκτησης. 
12∆. - (1)  Τηρουµένου του άρθρου 13Β, το παρόν 

άρθρο εφαρµόζεται για να καθορίζεται, για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόµου, κατά πόσο αγαθά 

που αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος 

αποκτώνται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 
   
       (2) Αγαθά θεωρούνται ότι αποκτώνται στο 

εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας αν αυτά αποκτώνται για 

εκτέλεση πράξης η οποία συνεπάγεται τη µεταφορά 

τους στη ∆ηµοκρατία και δε συνεπάγεται τη 

µεταφορά τους από τη ∆ηµοκρατία, και, τηρουµένων 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου, διαφορετικά 

θεωρούνται ότι αποκτώνται εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
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       (3)  Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), 

αγαθά θεωρούνται ότι αποκτώνται στο εσωτερικό 

της ∆ηµοκρατίας αν αυτά αποκτώνται από 

πρόσωπο το οποίο, για τους σκοπούς της 

απόκτησής τους, χρησιµοποιεί τον αριθµό που του 

χορηγήθηκε για τους σκοπούς του Φ.Π.Α., στη 

∆ηµοκρατία. 
   
       (4) Το εδάφιο (3) δεν απαιτεί όπως οποιαδήποτε 

αγαθά να θεωρούνται ως αποκτηθέντα στο 

εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας όταν αποδεικνύεται, 

σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου ότι ο Φ.Π.Α. - 
  
  (α)   έχει καταβληθεί σε άλλο κράτος µέλος επί της 

απόκτησης αυτών των αγαθών˙ και 
  
  (β)  έχει καταστεί οφειλόµενος συνεπεία διατάξεων 

του νόµου  εκείνου του κράτους µέλους που 

αντιστοιχούν σε σχέση µε εκείνο το κράτος 

µέλος µε τις διατάξεις του εδαφίου (2). 
   
       (5)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για 

τους σκοπούς του παρόντος άρθρου - 
   
  (α)  για τις περιστάσεις στις οποίες πρόσωπο 

θεωρείται ότι του έχει χορηγηθεί αριθµός για 

τους σκοπούς του Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία˙ 
  
  (β) για τις περιστάσεις στις οποίες ένα πρόσωπο 

θεωρείται ότι χρησιµοποιεί τέτοιο αριθµό για 

σκοπούς απόκτησης οποιωνδήποτε αγαθών˙ 
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και 
  
  (γ)  για την επιστροφή, σε καθορισµένες 

περιστάσεις, του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στη 

∆ηµοκρατία επί της απόκτησης των αγαθών σε 

σχέση µε την οποία οι προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο εδάφιο (4)(α) και (β) 

ικανοποιούνται. 
   
 Αποκτήσεις από 

πρόσωπα που 

ανήκουν σε 

άλλα κράτη 

µέλη. 

12Ε. -(1)  Τηρουµένου  του  εδαφίου (3), όταν - 

 

  (α)  πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

αρχικός προµηθευτής») πραγµατοποιεί 

παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που ανήκει σε 

άλλο κράτος µέλος (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο ενδιάµεσος προµηθευτής»)˙ 
  
  (β)  αυτή η παράδοση συνεπάγεται τη µεταφορά 

των αγαθών από άλλο κράτος µέλος και τη 

µεταφορά τους προς τη ∆ηµοκρατία αλλά δεν 

συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών από τη 

∆ηµοκρατία˙ 
  
  (γ)  τόσο αυτή η παράδοση όσο και η µεταφορά των 

αγαθών προς τη ∆ηµοκρατία είναι για τους 

σκοπούς της πραγµατοποίησης παράδοσης 

από τον ενδιάµεσο προµηθευτή σε άλλο 

πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

πελάτης» που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του 

παρόντος Νόµου˙ 
  
  (δ)  καµία από αυτές τις παραδόσεις συνεπάγεται τη 
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µεταφορά των αγαθών από κράτος µέλος στο 

οποίο ο ενδιάµεσος προµηθευτής είναι 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο κατά το χρόνο 

της µεταφοράς χωρίς επίσης να συνεπάγεται 

την προηγούµενη µεταφορά των αγαθών σε 

εκείνο το κράτος µέλος˙ και 
  
  (ε)  θα υπήρχε φορολογητέα απόκτηση από τον 

πελάτη αν η παράδοση σε αυτόν συνεπάγετο τη 

µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος 

προς τη ∆ηµοκρατία, 
   
  

 

 

 

 

 

 

Πρώτο 

Παράρτηµα. 

η παράδοση από τον αρχικό προµηθευτή προς τον 

ενδιάµεσο προµηθευτή δεν λαµβάνεται υπόψη για 

τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και η παράδοση 

από τον ενδιάµεσο προµηθευτή προς τον πελάτη 

θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, 

εκτός για τους σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου 

Παραρτήµατος, ως εάν να συνεπάγετο τη µεταφορά 

των αγαθών από άλλο κράτος µέλος προς τη 

∆ηµοκρατία. 
   
       (2)  Τηρουµένου του εδαφίου  (3), όταν - 
   
  
  (α) πρόσωπο που ανήκει σε άλλο κράτος µέλος 

πραγµατοποιεί  τέτοια παράδοση αγαθών σε 

πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του 

παρόντος Νόµου, η οποία συνεπάγεται και την 

εγκατάσταση ή συναρµολόγηση τους σε τόπο 

στη ∆ηµοκρατία στον οποίο µεταφέρονται˙ και 
  
  (β) θα ήταν φορολογητέα απόκτηση από το 

εγγεγραµµένο πρόσωπο αν αυτή η παράδοση 
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θεωρείτο ως εάν να µην ήταν φορολογητέα 

συναλλαγή αλλά ως εάν να συνεπάγετο τη 

µεταφορά των αγαθών από άλλο κράτος µέλος 

στη ∆ηµοκρατία, 
   
  

Πρώτο 

Παράρτηµα. 

αυτή η παράδοση θεωρείται ως τέτοια εκτός για τους 

σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου Παραρτήµατος. 

   
       (3) Ούτε το εδάφιο (1) ούτε το εδάφιο (2) 

εφαρµόζονται σε σχέση µε οποιανδήποτε παράδοση 

εκτός αν ο ενδιάµεσος προµηθευτής ή, ανάλογα µε 

την περίπτωση, το πρόσωπο που πραγµατοποιεί 

την παράδοση συµµορφώνεται µε τέτοιες απαιτήσεις 

καθόσον αφορά την προσκόµιση, είτε πριν είτε µετά 

την πραγµατοποίηση της παράδοσης, τιµολογίων 

και άλλων εγγράφων, και την παροχή πληροφοριών, 

προς - 
  
  (α)  τον Έφορο, και 

 

(β)  τον προµηθευτή, 
   
  όπως καθορίζεται σε Κανονισµούς που δύνανται να 

εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.  Οι 

Κανονισµοί αυτοί δύνανται επίσης να προβλέπουν 

για το χρόνο κατά τον οποίο, και τον τύπο και τρόπο 

κατά τον οποίο, οποιοδήποτε έγγραφο θα 

προσκοµίζεται ή πληροφορία θα παρέχεται και για 

τα στοιχεία που αυτά θα περιέχουν. 
   
       (4) Όταν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

καθιστούν µια φορολογητέα απόκτηση ως 

πραγµατοποιηθείσα, τότε τηρουµένου του άρθρου 
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13Β και οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδίδονται 

δυνάµει του άρθρου 12Γ(3), η απόκτηση θεωρείται 

ότι λαµβάνει χώρα την ηµέρα έκδοσης τιµολογίου, 

αναφορικά µε την πράξη για εκτέλεση της οποίας 

αποκτώνται τα αγαθά, τέτοιας περιγραφής που 

µπορεί να καθορίζεται στους Κανονισµούς. 
   
       (5)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

πρόσωπο ανήκει σε άλλο κράτος µέλος αν - 
   
  (α)  δεν έχει στη ∆ηµοκρατία επιχειρηµατική ή άλλη 

µόνιµη εγκατάσταση και δεν έχει τη συνήθη 

κατοικία του στη ∆ηµοκρατία˙ 
  
  (β)  δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος 

Νόµου ούτε απαιτείται να είναι εγγεγραµµένο 

τοιουτοτρόπως˙ 
  
  (γ)   δεν έχει αντιπρόσωπο Φ.Π.Α. και δεν είναι προς 

το παρόν υπόχρεο να ορίσει τέτοιον. και 
  
  (δ)   είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο 

κράτος µέλος˙ 
   
  αλλά, για τον καθορισµό για τους σκοπούς της 

παραγράφου (β) κατά πόσο ένα πρόσωπο 

απαιτείται να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος 

Νόµου, δεν λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε 

συναλλαγές οι οποίες, αν ανήκε σε άλλο κράτος 

µέλος και συµµορφώνετο µε τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο εδάφιο (3), δεν θα λαµβάνονταν 

υπόψη µε βάση το άρθρο αυτό. 
   
       (6)  Χωρίς  επηρεασµό του άρθρου 12∆(4),  
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όταν - 
   
  (α) οποιαδήποτε αγαθά αποκτώνται από άλλο 

κράτος µέλος σε περίπτωση που αντιστοιχεί, σε 

σχέση µε άλλο κράτος µέλος, στην περίπτωση 

που καθορίζεται σε σχέση µε τη ∆ηµοκρατία 

στο εδάφιο (1)˙ και 
  
  (β)  το    πρόσωπο    που       αποκτά τα αγαθά είναι 

εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου και 

θα ήταν ο ενδιάµεσος προµηθευτής   σε  

σχέση µε αυτή  την  αντίστοιχη περίπτωση, 
   
  η παράδοση αυτών των αγαθών σε αυτό το 

πρόσωπο και η παράδοση αυτών των αγαθών από 

αυτό το πρόσωπο στο πρόσωπο που θα ήταν ο 

πελάτης σε αυτή την αντίστοιχη περίπτωση δεν 

λαµβάνονται υπόψη και οι δύο για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόµου, εκτός για τους σκοπούς των 

διατάξεων για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 3Α. 
   
       (7)  Αναφορές στο παρόν άρθρο σε πρόσωπο 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος 

µέλος δεν περιλαµβάνουν αναφορές σε πρόσωπο 

που είναι τέτοιο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 

µόνο δυνάµει διατάξεων του νόµου άλλου κράτους 

µέλους αντίστοιχων µε τις διατάξεις του παρόντος 

Νόµου δυνάµει των οποίων πρόσωπο που δεν είναι 

εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο 

θεωρείται υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο αν είναι 

υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο.». 
  
Τροποποίηση 11.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη στον τίτλο, 
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τίτλου στο 

βασικό νόµο. 
πριν το άρθρο 13, µετά τη λέξη «αγαθών», της φράσης «από τόπο 

εκτός των κρατών µελών». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόµου. 

12.  Το   άρθρο    13   του   βασικού νόµου  τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)   Με τη διαγραφή του εδαφίου (1), και την αντικατάστασή 

του µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(1)  Τηρουµένων τέτοιων εξαιρέσεων και 

προσαρµογών που µπορούν να θεσπιστούν µε 

Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο και εξαιρουµένων των περιπτώσεων στις 

οποίες προκύπτει αντίθετη πρόθεση, οι διατάξεις της 

τελωνειακής νοµοθεσίας και των άλλων 

νοµοθετηµάτων και δευτερογενούς νοµοθεσίας που 

εκάστοτε ισχύουν γενικά σε σχέση µε εισαγωγικούς 

δασµούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους 

κατανάλωσης οι οποίοι επιβάλλονται επί της 

εισαγωγής αγαθών στη ∆ηµοκρατία, εφαρµόζονται 

στην έκταση που είναι σχετικές σε σχέση µε 

οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέο επί της εισαγωγής 

αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών όπως 

εφαρµόζονται σε σχέση µε οποιονδήποτε τέτοιο 

εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο 

κατανάλωσης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, 

Κοινοτικούς τελωνειακούς δασµούς.». 
  
 (β) µε την διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και 

αντικατάστασή του µε την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
 (β)  οποιεσδήποτε διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ 

τελωνειακής νοµοθεσίας που προβλέπουν απαλλαγή ή 
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επιστροφή τελωνειακών δασµών ή ειδικών φόρων 

κατανάλωσης ή φόρων κατανάλωσης εκτός από τις 

απαλλαγές που προβλέπονται στους εκάστοτε σε ισχύ 

κανονισµούς για τις φορολογικές απαλλαγές 

ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες και 

τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισµούς για φορολογικές 

απαλλαγές που χορηγούνται κατά την εισαγωγή 

εµπορευµάτων υπό µορφή µικροδεµάτων µη 

εµπορικού χαρακτήρα προελεύσεων τρίτων χωρών·»· 
  
 (γ)  µε τη διαγραφή του υφιστάµενου εδαφίου (3) και την 

αντικατάσταση του µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  

 

 

 
Κεφ. 303 

42 του 1968 

7 του 1977 

43(Ι) του 1994 

68(Ι) του 1998. 

«(3) Οι τελωνειακές διατυπώσεις για τα είδη που 

διακινούνται µε το ταχυδροµείο και υπόκεινται σε 

έλεγχο από το Τµήµα Τελωνείων και καθορίζονται µε 

Κανονισµούς άρθρο 19 του περί Ταχυδροµείων 

Νόµου µπορούν να προβλέπουν ειδικές ρυθµίσει σε 

σχέση µε το Φ.Π.Α.». 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 13Α 

µέχρι 13Ζ. 

13.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 13, των ακόλουθων νέων άρθρων 13Α µέχρι 13Ζ: 

 

 

 
  
  
 «Φορολογική 

αποθήκη 

Φ.Π.Α. 

13Α.-(1)  Ο Έφορος ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο δύναται, αν το κρίνει κατάλληλο, ύστερα 

από σχετική αίτηση από ή εκ µέρους οποιουδήποτε 

προσώπου, να εγκρίνει οποιοδήποτε εγγεγραµµένο 

πρόσωπο ως φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α.  Τέτοια 
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αίτηση υποβάλλεται γραπτώς σε τέτοιο τύπο, 

συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες και υπόκειται 

σε τέτοιους όρους όπως ο Έφορος δύναται να 

καθορίσει σε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
   

Νοείται ότι, ο Υπουργός Οικονοµικών µε απόφασή 

του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη άδειας των 

φορολογικών αποθηκών Φ.Π.Α. καθώς και ετήσια 

τέλη λειτουργίας τους. 
   
       (2) Τηρουµένων εκείνων των όρων και των 

Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 

13ΣΤ, τέτοιο πρόσωπο δικαιούται να τηρεί 

φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. 
   
       (3)  Ο Έφορος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

δύναται κατά την εξέταση αίτησης που υποβάλλεται 

από πρόσωπο για να καταστεί φορολογικός 

αποθηκευτής Φ.Π.Α. να λάβει υπόψη οποιοδήποτε 

θέµα το οποίο θεωρεί σχετικό και δύναται, χωρίς 

επηρεασµό της γενικότητας εκείνης της διάταξης να 

λάβει υπόψη όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα - 
  
  (α)  το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την 

ικανότητα του να συµµορφώνεται µε τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα 

Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται 

δυνάµει αυτού˙ 
  
  (β)  το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την 

ικανότητα του να συµµορφώνεται µε την 

τελωνειακή νοµοθεσία˙ 
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  (γ)  το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την 

ικανότητα του να συµµορφώνεται µε τις 

κοινοτικές τελωνειακές διατάξεις˙ 
  
  (δ)  το ιστορικό συµµόρφωσης του προσώπου και την 

ικανότητα του να συµµορφώνεται µε τις 

υποχρεώσεις άλλων κρατών µελών σχετικές µε 

το Φ.Π.Α. και φόρους ισοδύναµου 

αποτελέσµατος µε τους ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης˙ 
  
  (ε)  αν ο αιτητής είναι εταιρεία, το ιστορικό 

συµµόρφωσης και την ικανότητα να 

συµµορφώνονται µε τα θέµατα που αναφέρονται 

στις διατάξεις των παραγράφων (α) µέχρι (δ) οι 

διευθυντές της εταιρείας, συνδεδεµένα µε τους 

διευθυντές και τους διευθύνοντες συµβούλους 

της εταιρείας πρόσωπα. και 
  
  (στ)  αν  ο αιτητής    είναι   φυσικό    πρόσωπο,   το 

ιστορικό συµµόρφωσης και την ικανότητα να 

συµµορφώνεται µε τα θέµατα που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) µέχρι (δ) 

οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία είναι ή 

ήταν διευθυντής ή διευθύνων σύµβουλος, 
   
  

 

 
Τέταρτο 

Παράρτηµα. 

και για τους σκοπούς των παραγράφων (ε) και (στ) 

«συνδεδεµένο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό στην παράγραφο 1(4) του Τέταρτου 

Παραρτήµατος. 
   
       (4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5), 

πρόσωπο εγκεκριµένο δυνάµει του εδαφίου (1) 

παραµένει φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. µέχρι 
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να παύσει να είναι εγγεγραµµένο πρόσωπο ή µέχρι 

να ειδοποιήσει γραπτώς τον Έφορο ή 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι θα παύσει να είναι 

φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. 
   
       (5)  Ο  Έφορος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

δύναται  αν  το  κρίνει  κατάλληλο από καιρό σε 

καιρό- 
   
  (α)   να επιβάλει όρους στον φορολογικό 

αποθηκευτή Φ.Π.Α. επιπρόσθετων εκείνων των 

όρων, αν υπάρχουν, οι οποίοι επιβλήθηκαν 

δυνάµει του εδαφίου (1) και να τροποποιεί ή 

ακυρώνει οποιουσδήποτε όρους που είχαν 

προηγουµένως επιβληθεί˙ 
  
  (β)  να ανακαλεί έγκριση οποιουδήποτε προσώπου 

ως φορολογικού αποθηκευτή Φ.Π.Α.˙ και 
  
  (γ)    να ανακαλεί την υπόσταση φορολογικής 

αποθήκης Φ.Π.Α. από  οποιαδήποτε 

υποστατικά ή τόπους. 
   
       (6)  Οποιαδήποτε έγκριση του Εφόρου ή 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου δυνάµει του εδαφίου 

(1) και οποιαδήποτε απόσυρση έγκρισης ή άλλη 

ενέργεια του Εφόρου ή εξουσιοδοτηµένου προσώπου 

δυνάµει του εδαφίου (5) γνωστοποιείται από αυτόν 

γραπτώς στο φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. και 

ισχύει κατά την ηµεροµηνία της επίδοσης της 

γνωστοποίησης ή κατά άλλη µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στη 

γνωστοποίηση. 
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       (7)  Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 

32 σε σχέση µε την υποχρέωση καταβολής του 

Φ.Π.Α., στα εδάφια (1) και (2) «εγγεγραµµένο 

πρόσωπο» περιλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό 

πρόσωπο το οποίο δυνάµει εκείνου του άρθρου 

εκάστοτε θεωρείται ως µέλος συγκροτήµατος. 
   
 Αγαθά που 

τέθηκαν σε 

φορολογική 

αποθήκη 

Φ.Π.Α.: 

απαλλαγή. 

13Β.-(1)  Τα εδάφια (3)  και  (4) εφαρµόζονται  

όταν - 

  (α)  πραγµατοποιείται   απόκτηση  αγαθών από 

άλλο κράτος µέλος˙ 
  
  (β)   αυτά     τα      αγαθά        είναι          δικαιούχα  

αγαθά˙ 
  
  (γ)   είτε 
  
  (i)  η απόκτηση λαµβάνει χώρα ενόσω τα 

αγαθά παραµένουν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.˙ είτε 
  (ii) µετά την απόκτηση αλλά πριν την 

παράδοση, αν υπάρχει, αυτών των 

αγαθών η οποία ακολουθεί το πρόσωπο 

που αποκτά τα αγαθά προβαίνει σε 

ενέργειες ώστε αυτά να υπαχθούν σε 

καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 

Φ.Π.Α.˙ και 
  
  (δ)  το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά, όχι 

αργότερα από το χρόνο της απόκτησης, 

ετοιµάζει και τηρεί πιστοποιητικό ότι τα αγαθά 
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τίθενται σε καθεστώς φορολογικής 

αποθήκευσης, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, 

ότι θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως ώστε οι 

διατάξεις της παραγράφου (γ)(ii) να 

πληρούνται, και το πιστοποιητικό είναι σε 

τέτοιο τύπο και διατηρείται για τέτοια περίοδο 

όπως Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 

καθορίζουν. 
   
       (2)  Τα     εδάφια     (3)       και      (4)  

εφαρµόζονται    επίσης   όταν - 
   
  (α)   πραγµατοποιείται παράδοση αγαθών. 
   
  (β)   τα εν λόγω αγαθά είναι δικαιούχα αγαθά. 

   
  (γ)   είτε - 
  
  (i) αυτή η παράδοση λαµβάνει χώρα ενόσω τα 

αγαθά παραµένουν σε καθεστώς 

φορολογικής Φ.Π.Α. αποθήκευσης˙ είτε 
  (ii) µετά από αυτήν την παράδοση αλλά πριν 

την παράδοση αν υπάρχει, των εν λόγω 

αγαθών που ακολουθεί, το πρόσωπο 

προς το οποίο η προηγούµενη παράδοση 

πραγµατοποιείται προβαίνει σε ενέργειες 

ώστε τα αγαθά να υπαχθούν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.˙ 
  
  (δ)  σε περίπτωση που εµπίπτει στις διατάξεις της 

παραγράφου (γ)(ii), το πρόσωπο προς το 

οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση 

παραδίδει στον προµηθευτή, όχι αργότερο 
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από το χρόνο παράδοσης, πιστοποιητικό σε 

τέτοιο τύπο όπως Κανονισµοί που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 

καθορίζουν ότι θα ενεργήσει τοιουτοτρόπως 

ώστε οι διατάξεις της παραγράφου (γ)(ii) να 

πληρούνται˙ και 
  
  (ε)   η    παράδοση      δεν     είναι    πράξη  

λιανικού   εµπορίου. 
   
       (3)  Η εν λόγω απόκτηση ή παράδοση θεωρείται 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι 

πραγµατοποιείται εκτός της ∆ηµοκρατίας αν 

οποιαδήποτε µεταγενέστερη παράδοση εκείνων των 

αγαθών πραγµατοποιείται ενόσω τα αγαθά 

παραµένουν σε καθεστώς φορολογικής 

αποθήκευσης. 
   
       (4)  Όταν το εδάφιο (3) δεν εφαρµόζεται και η εν 

λόγω απόκτηση ή παράδοση, για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόµου, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη 

∆ηµοκρατία, αυτή η απόκτηση ή παράδοση θεωρείται 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι λαµβάνει 

χώρα όταν τα αγαθά µεταφέρονται από το καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 
   
       (5)  Όταν - 
   
  (α)    το   εδάφιο   (4)   εφαρµόζεται   σε   απόκτηση  

ή   παράδοση˙ 

 

(β)   η απόκτηση ή παράδοση είναι φορολογητέα 

και δεν υπόκειται στο µηδενικό συντελεστή˙ και 
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Πρώτο 

Παράρτηµα. 

(γ)   το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ή ο 

προµηθευτής δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο αλλά θα ήταν τέτοιο αν δεν 

εφαρµόζονταν οι διατάξεις της παραγράφου 

1(7) του Μέρους Ι, παραγράφου 1(7) του 

Μέρους ΙΙ και παραγράφου 1(6) του Μέρους ΙΙΙ 

του Πρώτου Παραρτήµατος, ή οποιεσδήποτε 

από αυτές τις διατάξεις, 
   
   ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί αυτής της απόκτησης 

ή παράδοσης ανεξάρτητα από το ότι το 

πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά ή ο 

προµηθευτής δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο. 
   
       (6)  Στο    παρόν    άρθρο    «δικαιούχα αγαθά»  

σηµαίνει      αγαθά- 
   
 Ενδέκατο 

Παράρτηµα. 
(α)     περιγραφής που εµπίπτει στο Ενδέκατο 

Παράρτηµα· 
   
  (β) επί των οποίων οποιοιδήποτε εισαγωγικοί 

δασµοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 4(10) του 

Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, είτε έχουν 

καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή τους 

δυνάµει του άρθρου 224 του εν λόγω Κώδικα ή 

Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της 

τελωνειακής νοµοθεσίας. 
   
  (γ)   στην περίπτωση αγαθών που εισάγονται από 

τόπο εκτός των κρατών µελών, επί των 

οποίων οποιοσδήποτε επιβλητέος Φ.Π.Α. 

δυνάµει του άρθρου 5(1)(γ) του παρόντος 

Νόµου είτε έχει καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί 
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η καταβολή του σύµφωνα µε τις κοινοτικές 

τελωνειακές διατάξεις· και 
   
  (δ)  στην περίπτωση αγαθών που υπόκεινται σε 

ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί των οποίων 

εκείνος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε έχει 

καταβληθεί είτε έχει ανασταλεί η καταβολή του 

δυνάµει του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου 

Καταναλώσεως Νόµου. 
   
       (7)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

ανεξάρτητα από το εδάφιο (4), απόκτηση ή 

παράδοση θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά τον 

ουσιώδη χρόνο της απόκτησης ή παράδοσης. 
   
  

Ενδέκατο 

Παράρτηµα. 

     (8)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα 

που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Ενδέκατο Παράρτηµα 

προσθέτοντας ή διαγράφοντας από αυτό 

οποιαδήποτε αγαθά ή τροποποιώντας οποιαδήποτε 

περιγραφή τους. 
   
 Φορολογικές 

αποθήκες 

Φ.Π.Α: 

υπηρεσίες. 

13Γ.-(1)  Παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο µηδενικό 

συντελεστή όταν - 

  (α) υποκείµενο το φόρο πρόσωπο πραγµατοποιεί 

παροχή καθορισµένων υπηρεσιών· 
   
  (β) αυτές οι υπηρεσίες εξ ολοκλήρου εκτελούνται 

επί αγαθών ή σε σχέση µε αγαθά ενόσω τα εν 

λόγω αγαθά παραµένουν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 
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  (γ) εκτός όταν οι υπηρεσίες είναι παροχή από το 

φορολογικό αποθηκευτή Φ.Π.Α. για 

φορολογική αποθήκευση Φ.Π.Α. των αγαθών, 

το πρόσωπο προς το οποίο παρέχονται οι 

υπηρεσίες, παραδίδει στον προµηθευτή 

πιστοποιητικό, σε τέτοιο τύπο όπως 

Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο δύνανται να καθορίζουν, ότι οι 

υπηρεσίες εκτελούνται τοιουτοτρόπως· 
   
  (δ) η παροχή υπηρεσιών θα ήταν, εκτός από το 

παρόν άρθρο, φορολογητέα και όχι υποκείµενη 

στο µηδενικό συντελεστή·και 
   
  (ε) ο προµηθευτής εκδίδει προς το πρόσωπο 

προς το οποίο παρέχεται η υπηρεσία, 

τιµολόγιο τέτοιας περιγραφής όπως δύναται να 

καθορίζεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
   
       (2) Αν η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στο 

µηδενικό συντελεστή δυνάµει του εδαφίου (1) (που 

στο εξής να αναφέρεται ως «η µηδενικού συντελεστή 

παροχή υπηρεσιών») τότε, εκτός εάν υπάρχει 

παράδοση των εν λόγω αγαθών για την οποία ο 

ουσιώδης χρόνος είναι -  
  (α) ενόσω τα αγαθά παραµένουν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α.. και 
   
  (β) µετά τον ουσιώδη χρόνο για τη µηδενικού 

συντελεστή παροχή υπηρεσιών, 
   
  εφαρµόζεται το εδάφιο (3). 
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       (3)  Όταν  το  παρόν  εδάφιο  εφαρµόζεται - 
   
  (α)  η πανοµοιότυπη παροχή υπηρεσιών µε την 

µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών 

θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόµου ότι παρέχεται, κατά το χρόνο που τα 

αγαθά µετακινούνται από το καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. ή αν 

ενωρίτερα, κατά το χρόνο που γίνεται 

απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος κατανάλωσης 

ή ειδικός φόρος κατανάλωσης για τους 

σκοπούς της επιχείρησης του προσώπου προς 

το πρόσωπο προς το οποίο έχει πράγµατι 

παρασχεθεί η µηδενικού συντελεστή παροχή 

υπηρεσιών και έχουν παρασχεθεί από αυτό το 

πρόσωπο µέσα στα πλαίσια ή για προώθηση 

της επιχείρησης του, 
   
  (β)  αυτή η παροχή έχει την ίδια αξία όπως η 

µηδενικού συντελεστή παροχή υπηρεσιών· 
  
  (γ)   αυτή η παροχή είναι φορολογητέα και όχι 

υποκείµενη στο µηδενικό συντελεστή παροχή· 

και 
   
  (δ)  ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί αυτής της παροχής 

ακόµη και αν το πρόσωπο το οποίο θεωρείται 

ότι την πραγµατοποιεί δεν είναι υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο. 
   
       (4)  Στο  παρόν  άρθρο  «καθορισµένες 

υπηρεσίες» σηµαίνει - 
   
       (α) υπηρεσίες του φορολογικού αποθηκευτή 
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φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. για την φύλαξη 

των εν λόγω αγαθών σε καθεστώς 

αποθήκευσης ή φορολογικής αποθήκευσης 

Φ.Π.Α.· 
   
  (β) σε σχέση µε αγαθά που υπάγονται σε 

καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, 

υπηρεσίες που εκτελούν επί των αγαθών 

οποιαδήποτε φυσική λειτουργία, άλλης από 

οποιασδήποτε που απαγορεύεται δυνάµει 

Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του 

άρθρου 13ΣΤ, όπως, και χωρίς επηρεασµό της 

γενικότητας των ακόλουθων λέξεων, 

λειτουργίες συντήρησης και 

επανασυσκευασίας. 
   
 Μετακίνηση 

από 

αποθήκευση: 

Απόδοση 

λογαριασµού. 

13∆.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε 

οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία εφαρµόζεται 

το άρθρο 13Β(4) ή 13Γ(3) δηλαδή συναλλαγή που 

θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα κατά τη µετακίνηση ή το 

χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε φόρος 

κατανάλωσης ή ειδικός φόρος κατανάλωσης και 

οποιαδήποτε απόκτηση για την οποία το άρθρο 

13Β(5) εφαρµόζεται δηλαδή απόκτηση που θεωρείται 

ότι λαµβάνει χώρα κατά τη µετακίνηση όταν το 

πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά δεν είναι υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο. 
   
       (2)  Τηρουµένων οποιωνδήποτε Κανονισµών 

δυνάµει του εδαφίου (3), οποιοσδήποτε καταβλητέος 

Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής ή απόκτησης 

καταβάλλεται- 
   
  (α) κατά το χρόνο που η συναλλαγή ή απόκτηση 
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θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα δυνάµει του εν 

λόγω άρθρου· και 
   
  (β) από το πρόσωπο από το οποίο τα αγαθά 

µετακινούνται ή, ανάλογα µε την περίπτωση, 

µαζί µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το 

πρόσωπο που είναι υπόχρεο να καταβάλει 

αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 
   
       (3)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να καταβάλει το 

Φ.Π.Α. που υποχρεούται να καταβάλει δυνάµει του 

εδαφίου (2) πιο πάνω σε χρόνο µεταγενέστερο από 

εκείνο που προβλέπουν διαφορετικές διατάξεις για 

διαφορετικές περιγραφές υποκειµένων στο φόρο 

προσώπων και για διαφορετικές περιγραφές αγαθών 

και υπηρεσιών. 
   
 Ελλείµµατα σε 

αγαθά που 

τέθηκαν σε 

φορολογική 

αποθήκη 

Φ.Π.Α. 

13Ε.-(1)  Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται όταν αγαθά 

έχουν υπαχθεί σε καθεστώς φορολογικής 

αποθήκευσης Φ.Π.Α. και, πριν να µετακινηθούν 

νόµιµα από φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., έχει 

διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν απολεσθεί ή είναι 

ελλειµµατικά.   
   
       (2)  Σε οποιανδήποτε περίπτωση που το παρόν 

άρθρο εφαρµόζεται, εκτός εάν ικανοποιηθεί ο Έφορος 

ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ότι η απουσία ή το 

έλλειµµα σε αυτά τα αγαθά δύναται να αποδοθεί σε 

φυσική απώλεια ή φθορά ή άλλη αποδεκτή αιτία, ο 

Έφορος ή εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται να 

απαιτήσει όπως ο φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α. 

καταβάλει άµεσα σε σχέση µε τα απολεσθέντα αγαθά 
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ή µε το όλο ή το µέρος του ελλείµµατος, όπως κρίνει 

αυτός σκόπιµο, το Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο. 
   
       (3)  Στο εδάφιο (2), «Φ.Π.Α. που θα ήταν 

επιβλητέο» σηµαίνει Φ.Π.Α. που θα ήταν επιβλητέο 

επί της παράδοσης των απολεσθέντων αγαθών, ή 

του ποσού των αγαθών κατά το οποίο τα αγαθά είναι 

ελλειµµατικά, κατά το χρόνο αµέσως πριν να είχε 

προκύψει η απουσία ή το έλλειµµα να είχε συµβεί, αν 

η αξία εκείνης της παράδοσης ήταν η αξία της στην 

ελεύθερη αγορά αλλά όταν αυτός ο χρόνος δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί σε ικανοποίηση του Εφόρου 

ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου, αυτό το Φ.Π.Α. 

θα είναι το µεγαλύτερο από τα ποσά του Φ.Π.Α. που 

θα ήταν επιβλητέα επί της παράδοσης των εν λόγω 

αγαθών - 
   
  (α) αν η αξία αυτής της παράδοσης ήταν η 

υψηλότερη αξία στην ελεύθερη αγορά κατά τη 

διάρκεια της περιόδου (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «η σχετική περίοδος») που 

αρχίζει όταν τα αγαθά τέθηκαν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και λήγει 

όταν η απουσία ή το έλλειµµα περιήλθε σε 

γνώση του Εφόρου ή του εξουσιοδοτηµένου 

προσώπου· ή 
  (β) αν ο συντελεστής του επιβλητέου Φ.Π.Α. επί 

της παράδοσης ήταν ο υψηλότερος επιβλητέος 

συντελεστής επί της παράδοσης τέτοιων 

αγαθών κατά την διάρκεια της σχετικής 

περιόδου και η αξία αυτής της παράδοσης 

ήταν η υψηλότερη αξία στην ελεύθερη αγορά 

ενώσο αυτός ο συντελεστής επικρατούσε. 
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       (4)  Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή χωρίς 

επηρεασµό οποιασδήποτε κύρωσης που προκύπτει 

δυνάµει άλλης διάταξης του παρόντος Νόµου ή 

Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το Νόµο. 
   
 Άρθρο 13Α 

µέχρι 13Ε: 

Συµπληρω-

µατικό. 

13ΣΤ.-(1)  Στα  άρθρα 13Α µέχρι 13Ε  και  στο  παρόν 

άρθρο - 

  «δικαιούχα αγαθά» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 13Β(6) · 
   
  «φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.» σηµαίνει τόπο που 

εγκρίνεται από τον Έφορο δυνάµει του άρθρου 

13Α(3) και από τον οποίο τέτοια υπόσταση δεν έχει 

αποσυρθεί· 
   
  «φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.» σηµαίνει 

πρόσωπο εγκεκριµένο δυνάµει του άρθρου 13Α(1) · 
   
  «ουσιώδης χρόνος» - 
  
  (α)  σε σχέση µε οποιανδήποτε απόκτηση ή 

παράδοση ο χρόνος της οποίας καθορίζεται 

σύµφωνα µε Κανονισµούς δυνάµει του άρθρου 

9(14) ή 12Γ(3), σηµαίνει τέτοιο χρόνο που 

δύναται να καθορίζεται για το σκοπό του 

παρόντος άρθρου δυνάµει εκείνων των 

Κανονισµών· 

  

 (β)  σε σχέση µε οποιανδήποτε άλλη απόκτηση, 

σηµαίνει ο χρόνος άφιξης των αγαθών στον 

προορισµό για τον οποίο αναχώρησαν από το εν 

λόγω κράτος µέλος· 
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  (γ) σε σχέση µε οποιανδήποτε άλλη παράδοση 

αγαθών, σηµαίνει ο χρόνος κατά τον οποίο η 

παράδοση θα θεωρείτο ότι ελάµβανε χώρα 

σύµφωνα µε το άρθρο 9(2) αν δεν λαµβανόταν 

υπόψη το εδάφιο (2)(γ) του ίδιου άρθρου· και 
  
  (δ) σε σχέση µε οποιανδήποτε άλλη παροχή 

υπηρεσιών, σηµαίνει ο χρόνος κατά τον οποίο οι 

υπηρεσίες εκτελούνται· 
   
       (2)  Οποιαδήποτε αναφορά στα άρθρα 13Α µέχρι 

13Ε ή στο παρόν άρθρο σε αγαθά που υπάγονται σε 

καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. είναι, 

τηρουµένων οποιωνδήποτε Κανονισµών που 

εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (8)(ε), αναφορά σε 

δικαιούχα αγαθά που φυλάγονται σε φορολογική 

αποθήκη Φ.Π.Α. ή µεταφέρονται µεταξύ φορολογικών 

αποθηκών Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τέτοιους Κανονισµούς 

και οποιαδήποτε αναφορά στη µετακίνηση αγαθών 

από καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 

ερµηνεύεται ανάλογα. 
   
       (3)  Τηρουµένου του εδαφίου (2), οποιαδήποτε 

αναφορά στα άρθρα 13Γ και 13∆ σε αγαθά που 

υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 

Φ.Π.Α. είναι αναφορά σε αγαθά που φυλάττονται σε 

φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. ή µεταφέρονται µεταξύ 

φορολογικών αποθηκών Φ.Π.Α., είτε το ίδιο είτε σε 

διαφορετικά κράτη µέλη, χωρίς την καταβολή σε 

κράτος µέλος οποιουδήποτε ποσού Φ.Π.Α. και 

αναφορές σε µετακίνηση αγαθών από καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. ερµηνεύεται 

ανάλογα. 
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       (4)  Όταν ως αποτέλεσµα λειτουργίας επί 

δικαιούχων αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. αλλάζει η φύση 

τους αλλά τα αγαθά που είναι αποτέλεσµα της εν 

λόγω λειτουργίας είναι επίσης δικαιούχα αγαθά, οι 

διατάξεις των άρθρων 13Β µέχρι 13Ε  και του 

παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ως εάν τα αγαθά 

που είναι αποτέλεσµα της εν λόγω λειτουργίας ήταν 

τα αρχικά αγαθά. 
   
       (5)  Όταν ως αποτέλεσµα λειτουργίας επί 

δικαιούχων αγαθών που υπάγονται σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. αυτά παύουν να 

είναι δικαιούχα αγαθά κατά την παύση αυτών να είναι 

τέτοια, τα άρθρα 13Β µέχρι 13Ε εφαρµόζονται ως εάν 

να είχαν κατά τον χρόνο εκείνο µετακινηθεί από το 

καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. και για 

εκείνο το σκοπό ο ιδιοκτήτης των αγαθών θεωρείται 

ως εάν να ήταν το πρόσωπο που µετακίνησε αυτά. 
   
       (6)  Όταν - 
  
  (α) οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να είναι 

φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α.· ή 
  
  (β)  οποιαδήποτε υποστατικά παύουν να έχουν 

υπόσταση φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α., 
   
  τα άρθρα 13Β µέχρι 13Ε και το παρόν άρθρο 

εφαρµόζονται ως εάν τα αγαθά για τα οποία είναι ο 

φορολογικός αποθηκευτής Φ.Π.Α., ή τα αγαθά στην 

φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., ανάλογα µε την 

περίπτωση, είχαν κατά το χρόνο εκείνο µεταφερθεί 
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από το καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 

και για εκείνο το σκοπό ο ιδιοκτήτης των αγαθών 

θεωρείται ως εάν να ήταν το πρόσωπο που 

µετακίνησε τα αγαθά αυτά. 
   
       (7)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο δύνανται να καλύπτουν την εναποθέτηση, 

τήρηση, ασφάλεια και επεξεργασία αγαθών σε 

φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., και τη µετακίνηση 

αγαθών από φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α.. 
   
       (8) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου 

(7), Κανονισµοί δύνανται, να περιλαµβάνουν 

διατάξεις - 
   
  (α)   σε σχέση µε - 
   
  (i)  αγαθά τα οποία υπάγονται, έχουν υπαχθεί 

ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. 
  (ii)  άλλα αγαθά τα οποία τηρούνται, έχουν 

τηρηθεί ή πρόκειται να τηρηθούν σε 

καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης 

Φ.Π.Α.· 
  (iii)  υποστατικά  ή τόπους φορολογικής  

αποθήκης Φ.Π.Α.· και 
  (iv)  φορολογικούς   αποθηκευτές Φ.Π.Α. 

και   τις   επιχειρήσεις  τους, 
   για την τήρηση, διατήρηση και 

προσαγωγή αρχείων και την υποβολή 

δηλώσεων και παροχή πληροφοριών από 

φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. και 

από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα· 
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  (β) να απαιτούν αγαθά εναποθετηµένα σε φορολογική 

αποθήκη Φ.Π.Α. να προσάγονται ή να 

καθίστανται διαθέσιµα για επιθεώρηση από 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο όταν αυτό το 

απαιτήσει· 
   
  (γ)  να απαγορεύουν την εκτέλεση επί αγαθών 

φορολογικής αποθήκης Φ.Π.Α. τέτοιων 

λειτουργιών όπως δύνανται να καθορίζουν οι 

Κανονισµοί· 
  
  (δ)   να ρυθµίζουν τη µεταφορά των αγαθών από 

µια φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α. σε άλλη. 
  
  (ε)  αναφορικά µε αγαθά τα οποία, αν και τηρούνται 

σε φορολογική αποθήκη Φ.Π.Α., δεν είναι 

δικαιούχα αγαθά ή δεν προορίζονται από το 

σχετικό πρόσωπο να είναι αγαθά σε σχέση µε 

τα οποία απολαµβάνονται απαλλαγές δυνάµει 

των άρθρων 13Α µέχρι 13Ε και του παρόντος 

άρθρου· 
  
  (στ) να απαγορεύουν το φορολογικό αποθηκευτή 

Φ.Π.Α. από το να επιτρέπει όπως αγαθά να 

µετακινούνται από το καθεστώς φορολογικής 

αποθήκευσης Φ.Π.Α. χωρίς καταβολή 

οποιουδήποτε καταβλητέου Φ.Π.Α. δυνάµει του 

άρθρου 13∆ κατά ή µε αναφορά σε εκείνη τη 

µετακίνηση και, σε περίπτωση παράβασης 

αυτής της απαγόρευσης επιτρέπει ο Έφορος ή 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο να µεταφερθούν 

τοιουτοτρόπως καθιστώντας από κοινού και 

κεχωρισµένως τόσο το φορολογικό αποθηκευτή 

Φ.Π.Α. όσο και το πρόσωπο που µετακινεί τα 
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αγαθά, υπεύθυνα για την καταβολή του Φ.Π.Α., 
   
   και αυτοί µπορεί να περιέχουν τέτοιες 

παρεµπίπτουσες ή συµπληρωµατικές διατάξεις 

όπως το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο 

ή σκόπιµο. 
   
       (9)  Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν 

διαφορετική διάταξη για διαφορετικές περιπτώσεις, 

περιλαµβανοµένης διάταξης για διαφορετικούς 

φορολογικούς αποθηκευτές Φ.Π.Α. ή διαφορετικές 

περιγραφές φορολογικών αποθηκευτών Φ.Π.Α., για 

φορολογικές αποθήκες Φ.Π.Α. διαφορετικών 

περιγραφών ή για αγαθά διαφορετικών κατηγοριών ή 

περιγραφών ή της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής σε 

διαφορετικές περιστάσεις.». 
  
Τροποποίηση 

τίτλου στο 

βασικό νόµο. 

14.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε τη διαγραφή στον τίτλο πριν 

το άρθρο 14, της φράσης «παράδοσης αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόµου. 

15.  Το άρθρο 14 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή 

των λέξεων «Τέταρτο Παράρτηµα» (τέταρτη γραµµή) και την 

αντικατάστασή τους µε τη φράση «Μέρος Ι του Τέταρτου 

Παραρτήµατος». 
  
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 14Α. 

16.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά 

το άρθρο 14, του ακόλουθου νέου άρθρου 14Α: 

   
 «Αξία 

αποκτήσεων 
14Α.-(1)  Τηρουµένου του άρθρου 13Γ και για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόµου, η αξία οποιασδήποτε 
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από άλλα 

κράτη µέλη. 
απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος 

λαµβάνεται ότι είναι η αξία της πράξης µε την 

εκτέλεση της οποίας αποκτώνται αυτά. 
   
  (1Α)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η 

αξία αγαθών που αποκτούνται από άλλο κράτος 

µέλος λαµβάνεται ότι περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
   
  (α) φόρους κατανάλωσης, ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης, εισαγωγικούς δασµούς 

που επιβάλλονται είτε εκτός της 

∆ηµοκρατίας, είτε λόγω της απόκτησης 

στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, εκτός 

του Φ.Π.Α.· και 
  
  (β)  όλα τα παρεπόµενα έξοδα, όπως 

προµήθεια, συσκευασία, µεταφορά και 

ασφάλιση µε τα οποία επιβαρύνει ο 

προµηθευτής τον αγοραστή ή τον 

λήπτη, µέχρι τον πρώτο προορισµό των 

αγαθών στη ∆ηµοκρατία· και 
   
  για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 

«πρώτος προορισµός» σηµαίνει τον τόπο της 

πρώτης εκφόρτωσης των αγαθών στη 

∆ηµοκρατία. 
   
  

 

 

 

 

 

Τέταρτο 

Παράρτηµα. 

     (2)  Όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος 

µέλος όχι σε εκτέλεση φορολογητέας συναλλαγής, η 

αξία της πράξης σε εκτέλεση της οποίας αυτά 

αποκτώνται, καθορίζεται για σκοπούς του εδαφίου (1) 

σύµφωνα µε το  παρόν άρθρο και το Μέρος ΙΙ του 

Τέταρτου Παραρτήµατος, και για τους σκοπούς 

αυτούς- 
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Τέταρτο 

Παράρτηµα. 

(α)  τα εδάφια (3) µέχρι (5) ισχύουν 

τηρουµένων εκείνων των διατάξεων του 

Τέταρτου Παραρτήµατος· και 

   
 Τέταρτο 

Παράρτηµα. 
(β)  το άρθρο 14 και το Μέρος Ι του Τέταρτου 

Παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται σε 

σχέση µε την πράξη. 
   
       (3) Αν η πράξη πραγµατοποιείται έναντι 

χρηµατικής αντιπαροχής, η αξία της λαµβάνεται ότι 

είναι τόσο ποσό όσο είναι ίσο προς την αντιπαροχή. 
   
       (4)  Αν η πράξη πραγµατοποιείται έναντι 

αντιπαροχής µη χρηµατικής ή µη εξ ολοκλήρου 

χρηµατικής, η αξία της λαµβάνεται ότι είναι τόσο 

χρηµατικό ποσό όσο είναι ίσο προς την αντιπαροχή. 
   
       (5)  Όταν µια πράξη σε εκτέλεση της οποίας αγαθά 

αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος δεν είναι το µόνο 

πράγµα µε το οποίο σχετίζεται µια χρηµατική 

αντιπαροχή, η πράξη θεωρείται ότι πραγµατοποιείται 

έναντι τόσου µέρους της αντιπαροχής, όσο κανονικά 

αποδίδεται σε αυτή.». 
  
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόµου. 

17. Το άρθρο 15 του βασικού νόµου τροποποιείται ως του 

ακολούθως: 

 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (δεύτερη γραµµή) και την αντικατάστασή 

τους µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών» 
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και τη διαγραφή της φράσης «για τους τελωνειακούς 

δασµούς (τέταρτη γραµµή) και την αντικατάστασή τους 

µε τη φράση «στην περίπτωση των εισαγωγικών 

δασµών». 
  
 (β)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (2) των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (δεύτερη γραµµή) και την αντικατάστασή 

τους µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
 (γ)  µε την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), 

στο εδάφιο 2(α), µετά τη λέξη «φόρους,» (πρώτη 

γραµµή) της φράσης «ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 

φόρους κατανάλωσης και εισαγωγικούς δασµούς».  
  
 (δ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), της 

φράσης «µέχρι το λιµάνι ή τον τόπο της εισαγωγής» 

(δεύτερη γραµµή) και αντικατάστασης της µε τη φράση 

«µέχρι τον πρώτο προορισµό των αγαθών στη 

∆ηµοκρατία»· και 
  
 (ε)   µε την προσθήκη στο εδάφιο (2), αµέσως µετά την 

παράγραφο (β), της ακόλουθης παραγράφου (γ): 
  
  «(γ)  αν κατά το χρόνο της εισαγωγής των αγαθών από 

τόπο εκτός     των κρατών µελών ο περαιτέρω 

προορισµός των αγαθών είναι γνωστός, και ο εν 

λόγω προορισµός είναι στο εσωτερικό της 

∆ηµοκρατίας ή άλλο κράτος µέλος, όλα τα 

παρεπόµενα έξοδα στην έκταση που είναι 

αποτέλεσµα της µεταφοράς  των  αγαθών προς 

εκείνον τον άλλο προορισµό· 
   
   και στο παρόν εδάφιο «πρώτος προορισµός των 

αγαθών» σηµαίνει τον τόπο που αναφέρεται στο 



  
52 
 

έγγραφο αποστολής εµπορευµάτων ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σύµφωνα µε το 

οποίο τα αγαθά εισάγονται στο εσωτερικό της 

∆ηµοκρατίας, ή εν απουσία τέτοιου εγγράφου, 

σηµαίνει τον τόπο της πρώτης εκφόρτωσης των 

αγαθών στη ∆ηµοκρατία.» 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόµου. 

18.  Το άρθρο 16 τροποποιείται µε τη διαγραφή της φράσης που 

ξεκινά µε τη λέξη «καταθέτες» και τελειώνει µε τη λέξη «λειτουργό» 

(πέµπτη και έκτη γραµµή) και την αντικατάσταση της µε τη φράση 

«υποβάλλει τη σχετική διασάφηση στο τελωνείο.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόµου. 

19.  Το   άρθρο   17   του   βασικού   νόµου  τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (α), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (αΑ):  
  
 «(αΑ) επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος 

µέλος, µε αναφορά στην αξία της απόκτησης όπως 

καθορίζεται δυνάµει του παρόντος Νόµου· και»· 
  
 (β)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (πρώτη γραµµή) και την αντικατάσταση 

τους µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόµου. 

20. Το άρθρο 18 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

προσθήκη στο εδάφιο (1)(β), αµέσως µετά τη λέξη «αντίστοιχης» 

των λέξεων «απόκτησης ή». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόµου. 

21. Το άρθρο 19 του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α)     Το εδάφιο (1) τροποποιείται- 
  
  (i)   µε τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της λέξης 

«και»  (δεύτερη γραµµή) · 
  (ii)   µε την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) των 

λέξεων «στη ∆ηµοκρατία» (δεύτερη γραµµή) µε 

τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών»· 
  (iii)   µε τον αναγραµµατισµό του εδαφίου (β) σε (γ) 

και· 
  (iv)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο 

(α), της ακόλουθης νέας παραγράφου (β): 
   
  «(β) το Φ.Π.Α. επί της απόκτησης από αυτό 

οποιωνδήποτε αγαθών από άλλο κράτος 

µέλος· και». 
  
 (β)  Το εδάφιο (2) τροποποιείται µε τη διαγραφή της τελείας 

στο τέλος της πρότασης και την προσθήκη της φράσης 

«η επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος 

από το εν λόγω πρόσωπο, περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

που υπολογίζεται επίσης ως φόρος εισροών δυνάµει του 

εδαφίου (1)(β)». 
  
 (γ)  Το εδάφιο (3) τροποποιείται µε τη διαγραφή της φράσης 

«ή αγαθά εισάγονται από εταιρεία στη ∆ηµοκρατία» 

(δεύτερη και τρίτη γραµµή) και αντικατάσταση της µε τη 

φράση «αγαθά αποκτώνται από εταιρεία από άλλο 

κράτος µέλος ή αγαθά εισάγονται από εταιρεία από τόπο 

εκτός των κρατών µελών». 
  
 (δ)     Το εδάφιο (5) τροποποιείται - 
  
  (i)   µε τη διαγραφή της φράσης «ή αγαθά που 

εισάγονται στη ∆ηµοκρατία από υποκείµενο στο 
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φόρο πρόσωπο» (δεύτερη γραµµή) και 

αντικατάσταση της µε τη φράση «, αγαθά που 

αποκτώνται από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 

από άλλο κράτος µέλος ή αγαθά που εισάγονται από 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο από τόπο εκτός των 

κρατών µελών»· 
  (ii)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά τη λέξη 

«συναλλαγών» (έκτη γραµµή) της λέξης 

«,αποκτήσεων». 
  
 (ε)     Το εδάφιο (6) τροποποιείται - 
  
      (i)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (α) της φράσης «και 

ο Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή είναι καταβλητέος από 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο επί της εισαγωγής 

αγαθών στη ∆ηµοκρατία» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 

γραµµή) και αντικατάστασης της µε τη φράση «, ο 

Φ.Π.Α. επί της απόκτησης αγαθών από υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο από άλλο κράτος µέλος και ο 

Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ή που είναι καταβλητέος 

από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο επί της 

εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών 

µελών». 
      (ii)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) της φράσης «ή 

που καταβλήθηκε από αυτό επί της εισαγωγής 

αγαθών στη ∆ηµοκρατία» (τέταρτη και πέµπτη 

γραµµή) και αντικατάστασης µε τη φράση «ή επί της 

απόκτησης αγαθών από αυτό από άλλο κράτος 

µέλος ή που καταβλήθηκε από αυτό επί της 

εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών 

µελών». 
     (iii)  µε την προσθήκη στην παράγραφο (β), µετά τη λέξη 

«συναλλαγής» (έκτη γραµµή) της φράσης «, της 

απόκτησης». 
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    (iv)   µε την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αµέσως µετά 

τις λέξεις «της παράδοσης» (τέταρτη γραµµή) της 

λέξης «, απόκτησης». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόµου. 

22.  Το   άρθρο    20    του   βασικού νόµου  τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αµέσως µετά τη λέξη 

«πραγµατοποιεί» (δεύτερη γραµµή), και πριν το κόµµα, 

της φράσης «και σε σχέση µε απόκτηση από το εν λόγω 

πρόσωπο οποιωνδήποτε αγαθών από άλλα κράτη 

µέλη,». 
  
 (β)      µε την προσθήκη στο εδάφιο (7) αµέσως - 
  
  (i)     µετά τη λέξη «συναλλαγές» (δεύτερη γραµµή), της 

λέξης «,αποκτήσεις». 
  (ii)    µετά τη φράση «των υπηρεσιών που παρέχονται» 

(έκτη  γραµµή), της φράσης «, των αγαθών που 

αποκτώνται». 
  (iii)  µετά τη φράση «από το οποίο παραδίδονται ή 

παρέχονται» (έβδοµη γραµµή) της λέξης 

«,αποκτώνται». 
  (iv)  µετά τη φράση «για τους οποίους παραδίδονται ή  

παρέχονται» (όγδοη και έννατη γραµµή), της λέξης 

«, αποκτώνται». 
  
 (γ)   µε τη διαγραφή στο εδάφιο (7) της τελείας στο τέλος της 

πρότασης και την προσθήκη της φράσης, «  και τέτοιοι 

Κανονισµοί µπορεί να προβλέπουν για συνεπακόλουθη 

απαλλαγή από το φόρο εκροών.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 
23.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 
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νόµου µε την 

προσθήκη του 

νέου άρθρου 

20Α. 

το άρθρο 20, του ακόλουθου νέου άρθρου 20Α: 

 «Φ.Π.Α. επί 

αγαθών που 

υπόκεινται σε 

ειδικό φόρο  

κατανάλωσης ή 

καινούργιων 

µεταφορικών 

µέσων. 

20Α. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων 

του παρόντος νόµου, ο Φ.Π.Α. επί οποιωνδήποτε 

αγαθών που επιβαρύνονται µε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ή καινούργιων µεταφορικών µέσων 

που επιβαρύνονται µε φόρο κατανάλωσης, 

επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν ειδικός 

φόρος κατανάλωσης ή φόρος κατανάλωσης 

αντίστοιχα: 
  
        Νοείται ότι, σε περίπτωση απόκτησης, η πιο 

πάνω διάταξη εφαρµόζεται εφόσον η απόκτηση των 

αγαθών πραγµατοποιείται από υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόµου. 

24. Το άρθρο 21 του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αµέσως µετά τη λέξη 

«συναλλαγών» (τέταρτη γραµµή), της λέξης «,αποκτήσεων».

  
 (β)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) των 

λέξεων «της ∆ηµοκρατίας (πρώτη και δεύτερη γραµµή) και 

αντικατάστασή τους αντίστοιχα µε τις λέξεις «των κρατών 

µελών». 
  
 (γ)  µε  την    προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2), της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 
  
  «(γ) συναλλαγές που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 
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Έβδοµο 

Παράρτηµα. 

 

 

και υποπαραγράφους (α) µέχρι (ε) της 

παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδοµου 

Παραρτήµατος εφόσον ο λήπτης είναι 

εγκατεστηµένος εκτός των κρατών µελών ή οι 

υπηρεσίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που 

εξάγονται σε χώρα εκτός των κρατών µελών.». 

 
 (δ)  µε  την    προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2), της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

 
  

 

Έβδοµο 

Παράρτηµα. 

 

 

«(γ) συναλλαγές που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 

και υποπαραγράφους (α) µέχρι (ε) της 

παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδοµου 

Παραρτήµατος εφόσον ο λήπτης είναι 

εγκατεστηµένος εκτός της ∆ηµοκρατίας ή οι 

υπηρεσίες αυτές συνδέονται άµεσα µε αγαθά που 

εξάγονται σε χώρα εκτός των κρατών µελών.». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόµου. 

25. Το άρθρο 22 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη 

διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «στη ∆ηµοκρατία» (πρώτη και 

δεύτερη γραµµή) και αντικατάστασή τους µε τη φράση «από τόπο 

εκτός των κρατών µελών». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόµου. 

26. Το άρθρο 25 του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) της φράσης «εισάγονται στη 

∆ηµοκρατία, δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της εισαγωγής 

τους» (δεύτερη και τρίτη γραµµή) και την αντικατάστασή της 

µε τη φράση «αποκτώνται στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος 

µέλος ή εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών µελών, δεν 

επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί της απόκτησης ή εισαγωγής τους». 
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 (β) µε τη διαγραφή στο εδάφιο (6)(α) της φράσης «της 

∆ηµοκρατίας» και αντικατάσταση τους µε τη φράση «των 

κρατών µελών». 
  
 (γ) µε την προσθήκη στο εδάφιο 6(β), αµέσως µετά τη λέξη 

«αεροπλάνο», της φράσης «µε τόπο προορισµού εκτός των 

κρατών µελών». 
  
 (δ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (8)(α) των λέξεων «∆ηµοκρατίας· 

και» την αντικατάσταση τους µε το ακόλουθο κείµενο: «των 

κρατών µελών ή ότι η εν λόγω παράδοση συνεπάγεται - 
  
  (i)    τη µεταφορά των αγαθών από τη ∆ηµοκρατία· και 
 (ii)  την απόκτηση των αγαθών σε άλλο κράτος µέλος από 

πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του 

Φ.Π.Α. επί της απόκτησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

µε το άρθρο 12Α διατάξεις του νόµου εκείνου του 

κράτους µέλους·και». 
  
 (ε)   µε την προσθήκη αµέσως µετά το εδάφιο (8) του ακόλουθου 

νέου εδαφίου 8Α: 
  
  «(8Α)  Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν την επιβολή 

µηδενικού συντελεστή σε παραδόσεις αγαθών ή 

ορισµένων αγαθών όπως δύναται να καθορίζονται στους 

Κανονισµούς σε περιπτώσεις όπου - 
  
 (α) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η εν λόγω παράδοση 

συνεπάγεται - 
  
 (i)  τη µετακίνηση των αγαθών από καθεστώς 

φορολογικής αποθήκευσης Φ.Π.Α. που εµπίπτει 

στην έννοια του άρθρου 13ΣΤ(2) και 
 (ii)  την τοποθέτηση τους σε καθεστώς αποθήκευσης 
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σε άλλο κράτος µέλος, ή σε τέτοιο κράτος µέλος 

ή κράτη µέλη όπως δύναται να καθορίζεται, όταν 

εκείνο το καθεστώς έχει δηµιουργηθεί δυνάµει 

αντίστοιχων µε τα άρθρα 13Α και 13Β διατάξεων 

του νόµου εκείνου του κράτους µέλους·και. 
  
 (β) ικανοποιούνται τέτοιοι άλλοι όροι, αν υπάρχουν όπως 

δύναται να καθορίζονται στους Κανονισµούς ή να 

επιβάλλονται από τον Έφορο.». 
  
 (στ)     το εδάφιο (10) τροποποιείται - 
  
 (i)  µε την προσθήκη στο εδάφιο 10, αµέσως µετά τον 

αριθµό «(8)» (τρίτη γραµµή) του αριθµού «, (8Α)». 
 (ii)  µε την προσθήκη στην παράγραφο (α), µετά τη λέξη 

«φορτωθούν» και πριν την άνω τελεία (τρίτη 

γραµµή), της φράσης «ή µε άλλο τρόπο είχαν 

µεταφερθεί ή επρόκειτο να µεταφερθούν από τη 

∆ηµοκρατία.». 
 (iii) µε την  προσθήκη    στην    παράγραφο   (β),  

αµέσως µετά τον αριθµό «(8)» (δεύτερη γραµµή), 

του αριθµού «, 8Α». 
  
Τροποποίηση 

πλαγιότιτλου του 

βασικού νόµου. 

27.  Ο πλαγιότιτλος του άρθρου 26 του βασικού νόµου 

τροποποιείται µε την προσθήκη πριν την τελεία και αµέσως µετά τη 

λέξη «συναλλαγές» των λέξεων «και αποκτήσεις». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόµου. 

28.  Το άρθρο 26 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

προσθήκη στο εδάφιο (1) αµέσως µετά τις λέξεις «Έβδοµο 

Παράρτηµα» (δεύτερη γραµµή), της φράσης «, η απόκτηση αγαθών 

από άλλο κράτος µέλος είναι εξαιρούµενη απόκτηση αν τα αγαθά 

αποκτήθηκαν σύµφωνα µε εξαιρούµενη συναλλαγή και». 
  
Τροποποίηση 29.  Ο βασικός  νόµος  τροποποιείται  µε  την   προσθήκη, αµέσως 
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του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 27Α. 

µετά το άρθρο 27, του ακόλουθου νέου άρθρου 27Α: 

  
 «Απαλλαγή 

από Φ.Π.Α. επί 

της απόκτησης. 

27Α.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν για 

απαλλαγή από Φ.Π.Α. της απόκτησης οποιωνδήποτε 

αγαθών από άλλο κράτος µέλος αν, ή στην έκταση 

που, η απαλλαγή από Φ.Π.Α. θα παρεχωρείτο βάσει 

Κανονισµών δυνάµει του άρθρου 28 αν η απόκτηση 

ήταν εισαγωγή από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
  (2) Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος άρθρου 

δύνανται να προβλέπουν για την απαλλαγή να 

υπόκειται σε τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό 

Συµβούλιο κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιµο.  Αυτοί 

δύναται να - 
  
  (α)   περιλαµβάνουν όρους που απαγορεύουν ή 

περιορίζουν τη διάθεση ή την εµπορία των εν 

λόγω αγαθών· 
  
  (β)  αναφέρονται στους όρους στους οποίους, 

δυνάµει οποιωνδήποτε σε ισχύ κανονισµών µε 

βάση το άρθρο 28 κατά το χρόνο της 

απόκτησης, θα παρεχωρείτο απαλλαγή 

σύµφωνα µε εκείνους τους κανονισµούς στην 

περίπτωση εισαγωγής αυτών των αγαθών. 
  
  (3) Όταν απαλλαγή από Φ.Π.Α. που 

παραχωρείται σύµφωνα µε κανονισµούς που 

εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου υπόκειντο 

σε όρο ο οποίος έχει παραβιαστεί ή δεν έχει τηρηθεί, 
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τότε ο Φ.Π.Α. καθίσταται καταβλητέος κατά το χρόνο 

της παράβασης ή, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά 

το τελευταίο χρονικό σηµείο που παραχωρείται για 

την συµµόρφωση.» 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόµου. 

30.  Το   άρθρο   28   του   βασικού   νόµου τροποποιείται ως  

ακολούθως: 

  
 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (δεύτερη γραµµή) και την αντικατάσταση του 

µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
 (β)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (2)(α) των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (πρώτη γραµµή) και την αντικατάσταση τους 

µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
 (γ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (3) των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (τέταρτη γραµµή) και αντικατάστασης τους 

µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
 (δ)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (3), πριν την τελεία στο 

τέλος της πρότασης, της φράσης «ή είχαν µεταφερθεί 

από οποιοδήποτε κράτος µέλος.». 
  
 (ε)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (4) της φράσης που αρχίζει 

µε τις λέξεις «στη ∆ηµοκρατία» και τελειώνει µε τη λέξη 

«∆ηµοκρατίας» (έβδοµη γραµµή) και αντικατάσταση της 

µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών αν ο 

Έφορος ικανοποιείται ότι τα αγαθά έχουν επανεξαχθεί ή 

πρόκειται να επανεξαχθούν ή µε άλλο τρόπο θα 

µεταφερθούν από τη ∆ηµοκρατία και το θεωρεί σκόπιµο 

να ενεργήσει τοιουτοτρόπως σε όλες τις περιπτώσεις και 
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λαµβάνοντας υπόψη- 
 (i)  τον Φ.Π.Α. επιβλητέο επί της παράδοσης όµοιων 

αγαθών στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας· 
 (ii) τον οποιονδήποτε Φ.Π.Α. ο οποίος µπορεί να έχει 

καταστεί επιβλητέος σε άλλο κράτος µέλος 

αναφορικά µε τα αγαθά.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόµου. 

31. Το άρθρο 29 του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  Με τη διαγραφή της λέξης «στη ∆ηµοκρατία» (δεύτερη 

και τρίτη γραµµή» και την αντικατάστασή της µε τη 

φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 
  
 (β) µε την προσθήκη, πριν την τελεία στο τέλος της 

πρότασης, της φράσης «ή επί της απόκτησης αγαθών 

από αυτό το πρόσωπο από άλλα κράτη µέλη.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόµου. 

32.  Το   άρθρο   30   του   βασικού   νόµου  τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «στη 

∆ηµοκρατία» (πέµπτη και έκτη γραµµή) και 

αντικατάσταση της µε τη φράση «από τόπο εκτός των 

κρατών µελών». 
  
 (β) µε τη διαγραφή στο εδάφιο 2(α) της φράσης 

«οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

(πρώτη και δεύτερη γραµµή) και αντικατάστασή της µε τη 

φράση «άλλο κράτος µέλος». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου  µε την 

33.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 30, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: 
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προσθήκη του 

νέου άρθρου 

30Α. 

  
 «Επιστροφές σε 

σχέση µε 

καινούρια 

µεταφορικά µέσα 

που 

παραδίδονται σε 

άλλα κράτη µέλη. 

30Α.-(1) Τηρουµένου του εδαφίου (2), όταν 

πρόσωπο που δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο πραγµατοποιεί παράδοση αγαθών που 

αφορά καινούρια µεταφορικά µέσα καθώς 

συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών προς άλλο 

κράτος µέλος, ο Έφορος ύστερα από σχετική 

απαίτηση που υποβάλλεται σε σχέση µε τα εν λόγω 

αγαθά, επιστρέφει στο πρόσωπο αυτό, ανάλογα µε 

την περίπτωση - 
  
 (α) το ποσό οποιουδήποτε Φ.Π.Α. επί της 

παράδοσης αυτού του µεταφορικού µέσου 

προς αυτό το πρόσωπο· ή 
  
 (β)  το ποσό οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που 

καταβλήθηκε από το πρόσωπο αυτό επί της 

απόκτησης αυτού του καινούριου µεταφορικού 

µέσου από άλλο κράτος µέλος ή επί της 

εισαγωγής του από τόπο εκτός των κρατών 

µελών. 
  
        (2) Το ποσό του Φ.Π.Α. που επιστρέφεται 

δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 

ποσό που θα ήταν καταβλητέο επί της παράδοσης 

που περιλαµβάνει τη µεταφορά αν ήταν 

φορολογητέα συναλλαγή από υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο και δεν ήταν υποκείµενη στο 

µηδενικό συντελεστή. 
  
 (3) Ο Έφορος δεν εξετάζει απαίτηση 
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επιστροφής Φ.Π.Α. δυνάµει του παρόντος άρθρου 

εκτός αν η απαίτηση - 
  
 (α)  υποβάλλεται σε τέτοιο χρόνο και σε τέτοιο 

τύπο και µε τέτοιο τρόπο, 
  
 (β)       περιέχει τέτοιες πληροφορίες, και 
  
 (γ)  συνοδεύεται από τέτοια έγγραφα, είτε ως 

αποδεικτικά στοιχεία είτε αλλιώς, 
  
 όπως δύναται να προβλέπεται σε Κανονισµούς 

που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόµου. 

34.  Το   άρθρο  32  του  βασικού  νόµου   τροποποιείται  ως  

ακολούθως: 

  
 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1)(γ) της φράσης που 

αρχίζει µε τις λέξεις «επί της εισαγωγής» (δεύτερη 

γραµµή) και τελειώνει µε τις λέξεις «από το 

αντιπροσωπεύον µέλος·» (πέµπτη γραµµή) και την 

αντικατάσταση της µε τη φράση «επί της απόκτησης 

αγαθών από άλλο κράτος µέλος ή επί της εισαγωγής 

αγαθών από τόπο εκτός των κρατών µελών θεωρείται ότι 

καταβλήθηκε ή ότι είναι καταβλητέος από το 

αντιπροσωπεύον µέλος και τα αγαθά θεωρούνται - 
  
 (i)  στην περίπτωση αγαθών που αποκτώνται από 

άλλο κράτος  µέλος, για σκοπούς του άρθρου 

49(6)· και 
 (ii)  στην περίπτωση αγαθών που εισάγονται από 

τόπο εκτός των κρατών µελών, για εκείνους τους 
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σκοπούς και τους σκοπούς του άρθρου 29, 
  
 ότι αποκτήθηκαν ή, ανάλογα µε την περίπτωση, 

εισήχθηκαν από το αντιπροσωπεύον µέλος». 
  
 (β)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (3), πριν την τελεία στο 

τέλος της παραγράφου, της φράσης «και αυτοί δύνανται 

να προβλέπουν για αυτό το σκοπό ότι αντιπροσωπεύον 

µέλος θεωρείται ως πρόσωπο τέτοιας περιγραφής όπως 

δύναται να καθορίζεται δυνάµει των κανονισµών.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόµου. 

35.  Το   άρθρο   33   του   βασικού   νόµου τροποποιείται ως  

ακολούθως: 

 (α)  Με την αρίθµηση του υφιστάµενου κειµένου ως εδαφίου 

(1).  
  
 (β)  µε την προσθήκη νέου εδαφίου (2) ως ακολούθως: 
  
  «(2)  Η αναφορά στο παρόν άρθρο σε επιχείρηση 

περιλαµβάνει αναφορές σε οποιεσδήποτε άλλες 

δραστηριότητες στα πλαίσια ή για προώθηση των 

οποίων οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο αποκτά 

αγαθά από άλλο κράτος µέλος.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόµου. 

36.  Το   άρθρο 34 του βασικού νόµου  τροποποιείται: 

 (α)  Με διαγραφή του εδαφίου (1) και την αντικατάσταση του 

µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
 «(1)  Η εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου 

προσώπων - 
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 (α) που ασκούν επιχείρηση ως συνεταιρισµός· ή  
  
 (β) που ασκούν οποιεσδήποτε άλλες 

δραστηριότητες ως συνεταιρισµός στα 

πλαίσια ή για προώθηση των οποίων 

αποκτούν αγαθά από άλλο κράτος µέλος, 
  
 µπορεί να γίνει στην επωνυµία του οίκου και δεν 

λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αλλαγή στο 

συνεταιρισµό όταν καθορίζεται για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόµου, κατά πόσο αγαθά παραδίδονται ή 

υπηρεσίες παρέχονται προς ή από τα εν λόγω πρόσωπα 

ή αποκτώνται από τα εν λόγω πρόσωπα από άλλο 

κράτος µέλος.». 
  
 (β)  µε την προσθήκη, πριν την τελεία στο τέλος της 

παραγράφου, της φράσης «ή επί της απόκτησης αγαθών 

από το συνεταιρισµό από άλλο κράτος µέλος.». 
  
 (γ)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (5), αµέσως µετά τη φράση 

«εκείνης της φορολογικής περιόδου» (έβδοµη και όγδοη 

γραµµή), της φράσης «ή επί της απόκτησης κατά τη 

διάρκεια εκείνης της περιόδου οποιωνδήποτε αγαθών 

από τον οίκο από άλλο κράτος µέλος». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόµου. 

37. Το   άρθρο 35   του  βασικού νόµου   τροποποιείται: 

 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αµέσως µετά τις λέξεις 

«ένωση προσώπων» (πέµπτη γραµµή), και πριν το 

κόµµα, της φράσης «ή κατά πόσο αγαθά αποκτώνται 

από τέτοια λέσχη ή ένωση προσώπων από άλλο κράτος 
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µέλος». 
 (β)       µε την προσθήκη του ακόλουθου  νέου  εδαφίου  (5): 
  
  «(5) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε επιχείρηση 

περιλαµβάνει αναφορές σε οποιεσδήποτε άλλες 

δραστηριότητες στα πλαίσια ή για προώθηση των 

οποίων οποιαδήποτε λέσχη ή οποιαδήποτε ένωση 

προσώπων ή άλλο πρόσωπο χωρίς νοµική 

προσωπικότητα αποκτά αγαθά από άλλο κράτος 

µέλος». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόµου. 

38.  Το άρθρο 36 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(1)  Όταν- 
  
 (α)  αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος από 

πρόσωπο που δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο και υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ενεργεί 

σε σχέση µε την απόκτηση, και ακολούθως παραδίδει 

τα αγαθά ως αντιπρόσωπος του προσώπου από το 

οποίο αποκτήθηκαν· ή 
  
 (β)  αγαθά εισάγονται από τόπο εκτός των κρατών µελών 

από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που τα παραδίδει 

ως αντιπρόσωπος προσώπου που δεν είναι 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, 
  
 τότε, αν το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ενεργεί σε σχέση 

µε την παράδοση στο δικό του όνοµα, τα αγαθά θεωρούνται 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι αποκτώνται και 

παραδίδονται ή, ανάλογα µε την περίπτωση, εισάγονται και 

παραδίδονται από το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ως 
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αντιπρσωπευόµενο.». 
Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόµου. 

39.  Το   άρθρο  37 του  βασικού  νόµου τροποποιείται ως του 

ακολούθως: 

 (α)   Με την προσθήκη στο εδάφιο 1(α), πριν την άνω τελεία 

στο τέλος της παραγράφου, της φράσης «ή που αποκτά 

αγαθά στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από ένα ή 

περισσότερα άλλα κράτη µέλη». 
  
 (β)    µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

της λέξης «και» (δεύτερη γραµµή) και την προσθήκη 

αµέσως µετά την εν λόγω παράγραφο, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (βΑ): 
  
 «(βα)  είναι εγκατεστηµένο σε χώρα ή έδαφος σε σχέση 

µε το οποίο ο Έφορος κρίνει ότι οι προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στο εδάφιο (1Α) 

ικανοποιούνται· και». 
  
 (γ)   µε την προσθήκη, µετά το εδάφιο (1), των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (1Α) και (1Β): 
  
  «(1Α) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1)(β) είναι - 
  
 (α) η χώρα ή το έδαφος δεν είναι κράτος µέλος ούτε 

µέρος κράτους µέλους· και 
  
 (β) δεν υπάρχει διάταξη για αµοιβαία συνδροµή µεταξύ 

της ∆ηµοκρατίας και της χώρας ή του εδάφους 

παρόµοια σε αντικείµενο στην βοήθεια που 

προνοείται µεταξύ της ∆ηµοκρατίας και κάθε ενός 

κράτους µέλους από τις διατάξεις αµοιβαίας 
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συνδροµής. 
  (1Β) Στο εδάφιο (1Α) «διατάξεις αµοιβαίας 

συνδροµής» σηµαίνει - 
  
 (α) τις σχετικές διατάξεις του περί Αµοιβαίας 

Συνδροµής για Είσπραξη Απαιτήσεων σχετικών 

µε ∆ασµούς και Φόρους Νόµου του 2004, και 
  
 (β) οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 

2003 για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του 

φόρου προστιθέµενης αξίας και την κατάργηση 

του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92.  
  
 (δ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της φράσης «(α) µέχρι 

(γ)» (τέταρτη γραµµή) και αντικατάστασή της µε τη 

φράση «(α), (β) και (γ)». 
  
 (ε)   µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (2), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
  
  «(2Α) Στον παρόντα Νόµο «αντιπρόσωπος Φ.Π.Α.» 

σηµαίνει πρόσωπο που διορίζεται σύµφωνα µε το 

εδάφιο (1) ή (2).». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόµου. 

40.  Το   άρθρο   42   του   βασικού   νόµου  τροποποιείται  ως 

ακολούθως: 

 (α)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (1)(α), πριν τις λέξεις 

«Πρώτου Παραρτήµατος» (πέµπτη γραµµή), των λέξεων 

«Μέρους Ι του». 
  
 (β)   µε την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (1)(α), πριν 
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τις λέξεις «Πρώτου Παραρτήµατος» (τρίτη και τέταρτη 

γραµµή), των λέξεων «Μέρος Ι του». 
  
 (γ)   µε την προσθήκη στο εδάφιο (1)(β), πριν τις λέξεις 

«Πρώτου Παραρτήµατος» (πέµπτη, έκτη και έβδοµη 

γραµµή) των λέξεων «Μέρους Ι του» αντίστοιχα. 
  
 (δ)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (2), αµέσως µετά τη λέξη 

«κατάστηµα» (δεύτερη γραµµή), της φράσης «, καθώς και 

αυτοί που πραγµατοποιούν εξαγωγές σε τόπο εκτός των 

κρατών µελών ή παραδόσεις προϊόντων παραγωγής τους 

προς άλλο κράτος µέλος». 
  
 (ε)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (8) της λέξης «επιχείρηση» 

(δεύτερη γραµµή) και αντικατάσταση της µε τη φράση 

«οικονοµική δραστηριότητα». 
  
 (στ)   µε τη διαγραφή στο εδάφιο (8)(γ) της φράσης «επιχείρηση 

για την οποία είναι» (πρώτη γραµµή) και αντικατάστασή 

της µε τη φράση «οικονοµική δραστηριότητα για τις οποίες 

θεωρούνται». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 42Α 

του  βασικού 

νόµου. 

41.  Το   άρθρο   42Α   του   βασικού  νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)   Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της λέξης «συναλλαγή» 

(τρίτη γραµµή) και αντικατάστασή της µε τη λέξη «πράξη». 
  
 (β)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (1)(α), αµέσως µετά τη λέξη 

«παράδοση» (πρώτη γραµµή), της φράσης «, απόκτηση 

από άλλο κράτος µέλος». 
  
 (γ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (3) της λέξης «συναλλαγών» 



  
71 
 

και αντικατάστασή της µε τη λέξη «εµπορίας». 
  
 (δ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (4)(β) της λέξης 

«συναλλαγών» (τέταρτη γραµµή) και αντικατάστασή της 

µε τη λέξη «πράξεων». 
  
 (ε)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (6)(α) της λέξης 

«συναλλαγές» (δεύτερη γραµµή), και αντικατάστασή της 

µε τη λέξη «πράξεις». 
  
  (στ)   µε την προσθήκη στο εδάφιο 6(α)(ii), µετά τη λέξη 

«παράδοσης» (δεύτερη γραµµή), της φράσης «ή 

απόκτησης από άλλο κράτος µέλος». 
  
 (ζ)   µε την προσθήκη στο εδάφιο (6)(β), µετά τη λέξη 

«παραδόσεις» (τέταρτη γραµµή), της φράσης «ή 

αποκτήσεις από άλλο κράτος µέλος». 
  
    (η) µε τη διαγραφή στο εδάφιο (6)(γ) των λέξεων 

«συναλλαγές» και «συναλλαγών», (δεύτερη και δέκατη 

έκτη γραµµή αντίστοιχα), και αντικατάστασή τους µε τις 

λέξεις «πράξεις» και «πράξεων» αντίστοιχα. 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 42Β. 

42.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 42Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 42Β: 

 «Ειδικό 

καθεστώς 

για 

υπηρεσίες 

που 

παρέχονται 

ηλεκτρονικά. 

42Β.-(1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να προβλέπουν την 

καθιέρωση ειδικού καθεστώτος για υπηρεσίες που 

παρέχονται ηλεκτρονικά. 
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  (2) Κανονισµοί δυνάµει του παρόντος άρθρου 

δύναται να: 
  
  (α) Επιτρέπουν σε µη εγκατεστηµένο υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο να επιλέξει να χρησιµοποιεί 

το ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχει 

ηλεκτρονικά σε µη υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστηµένο ή έχει 

τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους 

διανοµής του σε κράτος µέλος. 
  
  (β)  καθορίζουν τον τρόπο έναρξης ή παύσης 

χρησιµοποίησης του ειδικού καθεστώτος για 

υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. 

  
  (γ)  καθορίζουν τις υποχρεώσεις του µη 

εγκατεστηµένου υποκείµενου σε φόρο 

προσώπου για απόδοση λογαριασµού και 

καταβολή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες που παρέχει 

ηλεκτρονικά, αναφορικά µε τέτοιες περιόδους 

σε τέτοιο χρόνο και µε τέτοιο τρόπο που 

καθορίζεται στους κανονισµούς. 
  
  (δ)  επιτρέπουν στον Έφορο την διαβίβαση 

στοιχείων που αφορούν την απόδοση Φ.Π.Α. 

σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) σε άλλο 

κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ή 

έχει τον τόπο κατοικίας του ή έχει τη συνήθη 

διανοµή του ο µη υποκείµενος στο φόρο λήπτης 

των υπηρεσιών. 
  
  (ε)  καθορίζουν τη ρύθµιση οποιωνδήποτε θεµάτων 

αναφορικά µε την εφαρµογή και λειτουργία του 

ειδικού καθεστώτος για υπηρεσίες που 
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παρέχονται ηλεκτρονικά.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 42Γ. 

43.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 42Β, του ακόλουθου νέου άρθρου 42Γ: 

 «Ανακεφα- 

λαιωτικός 

Πίνακας. 

42Γ.-(1)  Στο παρόν άρθρο - 

   
  «εγγεγραµµένο σε άλλο κράτος µέλος» σηµαίνει 

εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τα µέτρα που υιοθετούνται 

από την αρµόδια αρχή σε άλλο κράτος µέλος για τους 

σκοπούς του κοινού συστήµατος Φ.Π.Α. και 

«εγγεγραµµένο» ερµηνεύεται ανάλογα. 
  
  «Πίνακας» σηµαίνει τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων, τον οποίο υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει 

σύµφωνα µε τα εδάφια (2) και (3). 
  
  «τρίµηνο» σηµαίνει ηµερολογιακό τρίµηνο. 
  
  (2)  Κάθε υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, το 

οποίο κατά τη διάρκεια ενός τριµήνου έχει 

πραγµατοποιήσει παράδοση αγαθών σε πρόσωπο 

που είναι ή ήταν εγγεγραµµένο σε άλλο κράτος µέλος, 

υποβάλλει στον Έφορο, σε σχέση µε το εν λόγω 

τρίµηνο, όχι αργότερα από τη δέκατη ηµέρα µετά το 

τέλος του µήνα που ακολουθεί το τέλος του τριµήνου 

µε το οποίο σχετίζεται, πίνακα σε έντυπο που 

καθορίζεται µε Γνωστοποίηση του Εφόρου που 

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας. 
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  (3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) 

και (4), υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που δεν 

πραγµατοποίησε οποιεσδήποτε παραδόσεις σε 

εγγεγραµµένα πρόσωπα σε άλλα κράτη µέλη σε 

οποιοδήποτε τρίµηνο αλλά είχε υποχρέωση να 

υποβάλει Πίνακα αναφορικά µε το αµέσως 

προηγούµενο τρίµηνο, οφείλει να υποβάλει Πίνακα 

δηλώνοντας ότι δεν έχει πραγµατοποιήσεις τέτοιες 

παραδόσεις αναφορικά µε το εν λόγω τρίµηνο, εκτός 

αν - 
  
  (α)  ο Έφορος ικανοποιείται ότι το υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο έπαυσε την πραγµατοποίηση 

παραδόσεων αγαθών σε πρόσωπα 

εγγεγραµµένα σε άλλα κράτη µέλη ή  
  
  (β) το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο ειδοποιήσει 

γραπτώς τον Έφορο ότι τερµατίζει την 

πραγµατοποίηση παραδόσεων αγαθών σε 

πρόσωπα εγγεγραµµένα σε άλλα κράτη µέλη. 
  
  και η υποχρέωση υποβολής Πίνακα παύει να υφίσταται 

από το τρίµηνο που έπεται του τριµήνου εντός του 

οποίου το υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο 

πραγµατοποίησε την τελευταία παράδοση αγαθών σε 

πρόσωπο εγγεγραµµένο σε άλλο κράτος µέλος. 
  
  (4) Στην περίπτωση που υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο διαπιστώσει ότι οποιοσδήποτε Πίνακας που 

υπέβαλε δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου 

είναι ελλιπής ή και ανακριβής, τότε οφείλει εντός δύο (2) 

µηνών από το τέλος του τριµήνου στο οποίο αφορά 

εκείνος ο Πίνακας, να υποβάλει διορθωτικό έντυπο που 

καθορίζεται µε Γνωστοποίηση του Εφόρου που 
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δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας. 
  
  (5) Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο 

επιλέξει τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την υποβολή 

του Πίνακα, τότε για σκοπούς του παρόντος Νόµου και 

οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο 

κωδικός αριθµός, ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο 

στο πρόσωπο που υποβάλλει τον Πίνακα µε 

ηλεκτρονικά µέσα, θεωρείται ότι υπέχει θέση της 

χειρόγραφης υπογραφής που θα έφερε ο Πίνακας αν δε 

υποβαλλόταν µε ηλεκτρονικά µέσα και το πρόσωπο που 

υποβάλλει τον Πίνακα θεωρείται ότι έχει γνώση και του 

περιεχοµένου του.  Τα ηλεκτρονικά µέσα για την 

υποβολή του Πίνακα δυνάµει του παρόντος άρθρου 

καθορίζονται µε Γνωστοποίηση του Εφόρου που 

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας. 
  
  (6)  Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις 

που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου και γενικά για τον καθορισµό κάθε 

ζητήµατος, το οποίο, δυνάµει του παρόντος άρθρου 

χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόµου. 

43.  Το άρθρο 43 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την 

προσθήκη, πριν την τελεία στο τέλος της παραγράφου, της φράσης 

«τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 3Α(6)». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόµου. 

44.  Το   άρθρο   45   του   βασικού  νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αµέσως µετά τον αριθµό 

«7» (δεύτερη γραµµή), της φράσης «του Μέρους Ι, της 

παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 3 του 

Μέρους ΙΙΙ». 
  
 (β)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (5)(α), αµέσως µετά τον 

αριθµό «12» (πρώτη γραµµή), της φράσης «του Μέρους 

Ι, της παραγράφου 5 του Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 5 

του Μέρους ΙΙΙ». 
  
 (γ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) του 

κόµµατος και την αντικατάσταση του µε τη λέξη «· ή» και 

την προσθήκη, αµέσως µετά την εν λόγω παράγραφο, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (δ), (ε) και (στ): 
  
 

∆έκατο 

Παράρτηµα. 

«(δ)  απαίτηση Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της 

παραγράφου 1(2Β) του ∆έκατου Παραρτήµατος· ή 

  
 (ε)   το άρθρο 13Α αναφορικά µε τον τύπο του όρου 

που επιβάλλεται από τον Έφορο δυνάµει του 

εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου. ή  
  
   (στ) τις υποχρεώσεις που υπέχει και προβλέπονται σε 

οποιουσδήποτε Κανονισµούς ή οδηγίες του 

Εφόρου δυνάµει του παρόντος Νόµου,». 
  
 (δ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (7), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (7Α): 
  
  «(7Α) Πρόσωπο: 
  
 (α) προς το οποίο πραγµατοποιείται ή πρόκειται να 

πραγµατοποιηθεί µία ή περισσότερες 
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συναλλαγές παραδίδει στον προµηθευτή 

πιστοποιητικό για τους σκοπούς των άρθρων 

13Β(2)(δ) ή 13Γ(1)(γ) και το πιστοποιητικό είναι 

ανακριβές· ή  
  
 (β) που πραγµατοποιεί ή πρόκειται να 

πραγµατοποιήσει, απόκτηση αγαθών από άλλο 

κράτος µέλος ετοιµάζει πιστοποιητικό για τους 

σκοπούς του άρθρου 13Β(1)(δ) και το 

πιστοποιητικό είναι ανακριβές, 
  
 υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση πενήντα λιρών 

(£50).». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέων 

άρθρων 45Α και 

45Β. 

45.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 45, των ακόλουθων νέων άρθρων 45Α και 45Β: 

  
. «Ανακρίβειες 

στους 

ανακεφαλαιωτ

ικούς πίνακες. 

45Α.-(1) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποβάλει 

στον Έφορο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα σύµφωνα µε το 

άρθρο 42Γ που περιέχει ελλιπείς ή/και ανακριβείς 

πληροφορίες, αφού έχει ήδη παρέλθει το χρονικό 

διάστηµα που προβλέπεται στο άρθρο 42Γ(4) και δεν 

υποβλήθηκε διορθωτικό έντυπο όπως καθορίζεται στο 

εν λόγω εδάφιο, τότε το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται 

σε χρηµατική επιβάρυνση τριάντα λιρών (£30). 
   
 Παράλειψη 

υποβολής 

ανακεφαλαιω-

τικού πίνακα. 

45Β. Αν, κατά την τελευταία ηµέρα κατά την οποία 

πρόσωπο έχει υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο 42Γ 

να υποβάλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα για 

καθορισµένη περίοδο στον Έφορο, ο Έφορος δεν έχει 

παραλάβει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τότε το εν 
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λόγω πρόσωπο υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση 

τριάντα λιρών (£30) για κάθε µήνα που εξακολουθεί η 

παράλειψη υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

µέχρι το µέγιστο των τριών (3) µηνών.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόµου. 

46. Το άρθρο 46 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Το εδάφιο (1) τροποποιείται µε τη διαγραφή της φράσης 

«πενήντα χιλιάδες λίρες» (τέταρτη και πέµπτη γραµµή) και 

την προσθήκη της φράσης «το τριπλάσιο του ποσού του 

Φ.Π.Α. που οφείλεται». 

  

 (β)  το εδάφιο (2) τροποποιείται: 

  

  (i)   Με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αµέσως 

µετά τον αριθµό «27» (πρώτη γραµµή) της φράσης 

«30Α ή 42». 

  (ii)    µε την αναρίθµηση της παραγράφου (γ) σε (δ). 

  (iii)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (β), 

της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

  

  «(γ) επιστροφής φόρου σύµφωνα µε κανονισµούς 

που   εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 12∆(5).ή». 

   

 (γ)  µε τη διαγραφή στο εδάφιο (2)(γ)(ii) των λέξεων «ή(γ)» 

(πρώτη και δεύτερη γραµµή) και αντικατάσταση τους µε τη 

φράση «(γ) ή (δ)». 

  

 (δ)   το εδάφιο (3) τροποποιείται  µε τη διαγραφή, µετά τις 

παραγράφους (α) και (β), της φράσης «πενήντα χιλιάδες 

λίρες» και την προσθήκη της φράσης «το τριπλάσιο του 

ποσού του Φ.Π.Α. που οφείλεται». 
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 (ε)  το εδάφιο (6) τροποποιείται µε τη διαγραφή της φράσης 

«πενήντα χιλιάδες λίρες» (έκτη γραµµή) και την 

προσθήκη της φράσης «το τριπλάσιο του ποσού του 

Φ.Π.Α. που οφείλεται». 

  

   (στ)  το εδάφιο (7) τροποποιείται µε τη διαγραφή των λέξεων 

«ή της εισαγωγής των αγαθών στη ∆ηµοκρατία» (τέταρτη 

και πέµπτη γραµµή) και την αντικατάσταση τους µε τη 

φράση «, επί της απόκτησης των αγαθών από άλλο 

κράτος µέλος ή επί της εισαγωγής των αγαθών από 

τόπο εκτός των κρατών µελών». 

  

 (ζ)  το εδάφιο (11) τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως 

µετά τον αριθµό «49», (τρίτη γραµµή) της φράσης «και 

49Α». 

  

 (η)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (11), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (11Α) και (11Β): 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆έκατο  

Παράρτηµα. 

«(11Α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να 

εκδώσει απόδειξη Φ.Π.Α. και κάθε πρόσωπο 

που παραλείπει να απαιτήσει την έκδοση 

απόδειξης Φ.Π.Α. και να κατέχει απόδειξη 

Φ.Π.Α. κατά το χρόνο της συναλλαγής 

σύµφωνα µε κανονισµούς που εκδίδονται 

δυνάµει της παραγράφου 1(1) του ∆έκατου 

Παραρτήµατος, είναι ένοχο αδικήµατος και 

υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι χίλιες 

λίρες (Λ.Κ. 1.000) ή σε ποινή φυλάκισης µέχρι 

έξι (6) µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές» 
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  (11Β) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να 

υποβάλει στο ∆ιευθυντή Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα µε βάση το άρθρο 42Γ(2) και έχει 

παρέλθει η χρονική περίοδος των τριών (3) 

µηνών που αναφέρεται στο άρθρο 45Β, είναι 

ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 

χρηµατική ποινή µέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες 

(Λ.Κ. 1.500).». 

  

 (θ)   µε τη διαγραφή του εδαφίου (14) και αντικατάσταση του 

µε το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

 «82 του 1967 

57 του 1969 

4 του 1971 

45 του 1973 

12 του 1977 

104 του 1987 

98 του 1989 

5 του 1991 

77(Ι) του 1998 

14(Ι) του 1999 

49(Ι) του 2001 

78(Ι) του 2002 

107(Ι) του 2003 

108(Ι) του 2003 

109(Ι) του 2003 

139(Ι) του 2003.

(14)  Τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 176 

και τα άρθρα 177 και 178 των περί Τελωνείων 

και Φόρων Καταναλώσεως Νόµων του 1967 

µέχρι (Αρ. 4) του 2003 εφαρµόζονται, 

τηρουµένων των αναλογιών, σε σχέση µε 

ποινικά αδικήµατα που προβλέπονται στον 

παρόντα Νόµο και οποιαδήποτε αναφορά 

εκείνων των άρθρων σε δασµό ή φόρο 

ερµηνεύεται ως αναφορά σε Φ.Π.Α., 

οποιαδήποτε αναφορά στο ∆ιευθυντή 

ερµηνεύεται ως αναφορά στον Έφορο Φ.Π.Α. 

και η αναφορά του άρθρου 178 στα άρθρα 9 

και 10 των εν λόγω νόµων ερµηνεύεται ως 

αναφορά στο άρθρο 47 του παρόντος 

Νόµου.». 

   

 (ι)   µε την προσθήκη µετά το εδάφιο (14) του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

  

  

 

 

«(15) Τηρουµένων των διατάξεων των 

προηγούµενων εδαφίων του παρόντος 

άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή 
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∆έκατο  

Παράρτηµα.

παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις του 

∆έκατου Παραρτήµατος ή οποιωνδήποτε 

κανονισµών ή διαταγµάτων που εκδίδονται µε 

βάση το Παράρτηµα αυτό, είναι ένοχο ποινικού 

αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή 

µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000) ή σε 

φυλάκιση µέχρι δώδεκα (12) µήνες ή και στις 

δύο αυτές ποινές.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 48 

του βασικού 

νόµου. 

47. Το άρθρο 48 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή 

στο εδάφιο (1) της φράσης «οι σύµβουλοι ή οι διευθύνοντες 

αξιωµατούχοι του νοµικού προσώπου θεωρούνται ότι συµµετέχουν 

στη διάπραξη του αδικήµατος και ότι είναι ένοχοι γι΄ αυτό αν είχαν ή 

έχουν συµµετοχή στη λήψη της σχετικής απόφασης» και 

αντικατάσταση της µε τη φράση «την ευθύνη για το αδίκηµα αυτό 

φέρουν εκτός από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο, οι σύµβουλοι ή οι 

διευθύνοντες αξιωµατούχοι του νοµικού προσώπου.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 49 

του βασικού 

νόµου. 

48. Το άρθρο 49 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (3)(β) των λέξεων «και (3)» 

(δεύτερη γραµµή) και την αντικατάσταση τους µε τη 

φράση «µέχρι 4 του Μέρους Ι, παραγράφου 6(2) του 

Μέρους ΙΙ ή παραγράφου 6(2) ή (3) του Μέρους ΙΙΙ». 

  

 (β)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (6)(α), αµέσως µετά τη λέξη 

«παραδόθηκαν»   (πρώτη γραµµή)    της φράσης «, έχει 

αποκτήσει οποιαδήποτε αγαθά από άλλο κράτος µέλος». 

  

 (γ)   µε   τη     διαγραφή    στο    εδάφιο    (6)(β)   των λέξεων  

«στη ∆ηµοκρατία» και την αντικατάσταση τους µε τη 
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φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 

  

 (δ) µε τη διαγραφή στο εδάφιο (6), αµέσως µετά τις 

παραγράφους (α) και (β), της φράσης «από τη 

∆ηµοκρατία», και την προσθήκη αµέσως µετά τη φράση 

«έχουν εξαχθεί» της φράσης «ή µε άλλο τρόπο 

µεταφερθεί από τη ∆ηµοκρατία χωρίς να εξαχθούν ή 

µεταφερθούν τοιουτοτρόπως µε µορφή παράδοσης». 

  

 (ε) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (6), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (6Α) και (6Β): 

  

  «(6Α) ΄Οταν φορολογικός αποθηκευτής παραλείψει να 

καταβάλει τον Φ.Π.Α. που απαιτείται από τον Έφορο 

δυνάµει του άρθρου 13Ε(2), ο Έφορος δύναται να 

βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση του το ποσό του 

Φ.Π.Α. που είναι οφειλόµενο από αυτό το πρόσωπο 

και να γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο αυτό. 

   

  (6Β)  Όταν ο Έφορος κρίνει ότι αγαθά έχουν 

µετακινηθεί από αποθήκη ή φορολογική αποθήκη 

χωρίς την πληρωµή του καταβλητέου Φ.Π.Α. δυνάµει 

του άρθρου 13∆(4) επί αυτής της µετακίνησης, ο 

Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την καλύτερη κρίση 

του το ποσό του Φ.Π.Α. που είναι οφειλόµενο από το 

πρόσωπο που µετακίνησε τα αγαθά ή άλλο πρόσωπο 

υπόχρεο και να γνωστοποιήσει το ποσό στο πρόσωπο 

αυτό.». 

  

 (στ) µε τη   διαγραφή  στο εδάφιο (8) των λέξεων «ή (6)» 

(δεύτερη γραµµή) και αντικατάσταση µε τη φράση «, (6), 

(6Α), (6Β), (7Α), (7Β) ή (7Γ)». 

  

 (ζ)  µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (7Α): 
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  «(7Α)  Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως καθορίζεται 

στο άρθρο 45(7) ή σε κανονισµούς που εκδίδονται µε 

βάσει το άρθρο 42(12), εκδίδει τιµολόγιο ή απόδειξη που 

δείχνει ποσό ότι είναι Φ.Π.Α. ή ότι περιλαµβάνει ποσό 

αποδοτέο ως Φ.Π.Α., τότε ο Έφορος δύναται να 

βεβαιώσει το ποσό αυτό που φαίνεται ως Φ.Π.Α. ή, 

ανάλογα µε την περίπτωση, που λαµβάνεται ότι 

αντιπροσωπεύει Φ.Π.Α., ως Φ.Π.Α. οφειλόµενο από το 

πρόσωπο που εκδίδει ή ανάλογα µε την περίπτωση, 

λαµβάνει το τιµολόγιο ή την απόδειξη και να 

γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο: 

   

       Νοείται ότι, στην περίπτωση που το ποσό του Φ.Π.Α. 

περιλαµβάνει Φ.Π.Α. επί της απόκτησης αγαθών από 

άλλο κράτος µέλος και ο Έφορος δεν ικανοποιείται ότι το 

εν λόγω ποσό Φ.Π.Α. έχει καταβληθεί, δυνάµει του 

νόµου άλλου κράτους µέλους επί της παράδοσης ως 

αποτέλεσµα της οποίας εκείνα τα αγαθά αποκτήθηκαν, 

τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει τη διαφορά». 

  

 (η)  µε την προσθήκη αµέσως µετά το εδάφιο (7Α) των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (7Β) και (7Γ): 

 

  «(7Β)  Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφαλίζει χωρίς 

να δικαιούται ποσό: 

 

  (α) Επιστροφής φόρου σύµφωνα µε κανονισµούς 

που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 12∆(5). 

    

  (β) επιστροφή φόρου δυνάµει του άρθρου 27 ή 30Α 

του παρόντος Νόµου ή του άρθρου 31 του Νόµου 

του 1990. και 

    
  (γ) επιστροφής φόρου δυνάµει του άρθρου 30, 
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  τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό ως 

Φ.Π.Α. οφειλόµενο από το πρόσωπο και να 

γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο. 

 

  (7Γ)  Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει του άρθρου 

45(7Α), παραδίδει ή ετοιµάζει ανακριβές πιστοποιητικό, 

ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει - 

 

  (α) στην περίπτωση του εδαφίου (7Α)(α), τη διαφορά 

µεταξύ – 

 

  (i) του ποσού του Φ.Π.Α. το ποίο θα ήταν 

επιβλητέο επί της συναλλαγής ή 

συναλλαγών αν το πιστοποιητικό ήταν 

ακριβές. και 

  

 

(ii) του ποσού του Φ.Π.Α. που πράγµατι είναι 

επιβλητέο. 

 

  (β) στην περίπτωση του εδαφίου (7Α)(β), το ποσό του 

Φ.Π.Α. που πράγµατι είναι επιβλητέο επί της 

απόκτησης, 

 

  ως Φ.Π.Α. οφειλόµενο από το πρόσωπο που, ανάλογα 

µε την περίπτωση ή ετοιµάζει το πιστοποιητικό και να 

γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο.». 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 49Α. 

49.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 49, του ακόλουθου νέου άρθρου 49Α: 
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 «Βεβαιώσεις σε 
περιπτώσεις 

αποκτήσεων 

ορισµένων 

αγαθών από µη 

υποκείµενο στο 

φόρο 

πρόσωπο. 

 

49Α.-(1) Όταν πρόσωπο το οποίο έχει, σε χρόνο 

που δεν ήταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, 

αποκτήσει στη ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε αγαθά από 

άλλο κράτος µέλος που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια µεταφορικά 

µέσα και - 

  

 

 

 

 

 
 

∆έκατο 

Παράρτηµα. 

(α) δεν έχει επιδοθεί στον Έφορο ειδοποίηση για 

αυτή την απόκτηση, είτε πριν είτε µετά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Νόµου, από το πρόσωπο που απαιτείται 

σύµφωνα µε κανονισµούς που εκδίδονται 

δυνάµει της παραγράφου 1(2Β) του ∆έκατου 

Παραρτήµατος. 

    

  (β) ο ΄Εφορος δεν ικανοποιείται ότι τα στοιχεία 

αναφορικά µε την απόκτηση σε οποιαδήποτε 

ειδοποίηση που του έχει επιδοθεί είναι ακριβή 

και πλήρη. ή 

    

  (γ) υπάρχει παράλειψη στον εφοδιασµό του 

Εφόρου µε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε 

να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται σε οποιανδήποτε τέτοια  

ειδοποίηση, 

   

  τότε ο Έφορος δύναται να βεβαιώσει κατά την 

καλύτερη κρίση του το ποσό αυτό ως Φ.Π.Α. 

οφειλόµενο επί της απόκτησης και να 

γνωστοποιήσει τη βεβαίωση στο πρόσωπο αυτό. 

   

       (2) Όταν οποιοδήποτε ποσό έχει βεβαιωθεί και 
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γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει 

του παρόντος άρθρου, τότε αυτό θεωρείται, 

τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου 

για ενστάσεις ως ποσό Φ.Π.Α. οφειλόµενο από αυτό 

το πρόσωπο και µπορεί να ανακτηθεί ανάλογα, 

εκτός αν, η εξαιρουµένης της έκτασης που, η 

βεβαίωση έχει εκ των υστέρων ανακληθεί ή 

τροποποιηθεί µε µείωση του ποσού. 

   

       (3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου 

οποιαδήποτε γνωστοποίηση σε προσωπικό 

αντιπρόσωπο, διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη, 

διαχειριστή, εκκαθαριστή ή πρόσωπο που ενεργεί 

διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε 

σχέση µε το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την εν 

λόγω απόκτηση, θεωρείται ως γνωστοποίηση στο 

πρόσωπο σε σχέση µε το ποίο ενεργεί 

τοιουτοτρόπως.». 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόµου. 

50. Το άρθρο 50 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)     Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) - 

 

  (i)   αµέσως µετά τον αριθµό «49» (δεύτερη γραµµή) της 

φράσης «ή 49Α». 

  (ii)   αµέσως µετά τη λέξη «περιόδου» (τρίτη γραµµή) της 

φράσης «ή εισαγωγής ή απόκτησης». 

   

 (β)   µε την προσθήκη στο εδάφιο (3), αµέσως µετά τον αριθµό 

«49» (δεύτερη γραµµή) της φράσης «ή 49Α». 

  

 (γ)   µε την προσθήκη στο εδάφιο (4)(α) και (β), αµέσως µετά 
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τον αριθµό «49», και στις δύο περιπτώσεις όπου 

εµφανίζεται, της φράσης «ή 49Α», αντίστοιχα. 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 51Α. 

51. Ο βασικός νόµος τροποποιείται, µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 51, του ακόλουθου νέου άρθρου 51Α: 

  «51Α.-(1)  Ένσταση δύναται να υποβληθεί προς τον 

Έφορο αναφορικά µε οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α. που έχει 

βεβαιωθεί και γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και αυτή δεν 

εξετάζεται αν υποβληθεί µετά την πάροδο εξήντα (60) 

ηµερών από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης του 

ποσού Φ.Π.Α. που έχει βεβαιωθεί.». 

  

  (2)  Όταν ο Έφορος υιοθετεί εν µέρει ή απορρίπτει 

µια ένσταση που υποβλήθηκε µε βάση το εδάφιο (1), η 

απόφασή του επί της ένστασης περιλαµβάνει ρητώς τους 

λόγους στους οποίους βασίστηκε και πληροφορεί το 

πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση - 

  

  (α)  για το δικαίωµα του - 

  

  (i)  να υποβάλει ένσταση στον Υπουργό µε 

βάση το άρθρο 52 (ια). 

  (ii)  να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο 

δυνάµει του Άρθρου 146 του 

Συντάγµατος. 

  

  (β)  για χρονικά πλαίσια µέσα στα οποία τα 

προαναφερόµενα δικαιώµατα δύνανται να 

ασκηθούν.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 52 

του βασικού 

νόµου. 

52. Το άρθρο 52 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Με την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (α), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (αΑ): 

 

  «(αΑ) την ένταξη, ακύρωση της ένταξης ή παραµονή 

οποιουδήποτε προσώπου στο Ειδικό Καθεστώς 

Αγροτών.». 

   

 (β)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) της φράσης «ή της 

εισαγωγής αγαθών στη ∆ηµοκρατία.» (δεύτερη και τρίτη 

γραµµή) και µε την αντικατάσταση τους µε τη φράση «, 

επί της απόκτησης αγαθών από άλλο κράτος µέλος ή, 

επί της εισαγωγής αγαθών από τόπο εκτός των κρατών 

µελών.». 

  

 (γ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (γ), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (γΑ): 

 

  «(γΑ) οποιαδήποτε απαίτηση επιστροφής φόρου 

σύµφωνα µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του 

άρθρου 12∆(5).». 

 

  

 (δ)   µε την προσθήκη στην παράγραφο (στ), αµέσως µετά τις 

λέξεις «άρθρου 27» της φράσης «ή του άρθρου 42». 

 

 (ε)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (στ), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (στΑ): 

  

  «(στΑ) το ποσό οποιωνδήποτε επιστροφών δυνάµει του 

άρθρου 30Α.». 
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 (στ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο (ζ), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (ζΑ): 

  

  «(ζΑ) την επίδοση γνωστοποίησης δυνάµει του άρθρου 

32.». 

  

 (ζ)   µε την προσθήκη στο εδάφιο (θ), αµέσως µετά τον 

αριθµό «45» (δεύτερη γραµµή) της φράσης «µέχρι 45Β». 

  

 (η)  µε την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (ια), µετά 

τον αριθµό «49», της φράσης «ή 49Α». 

  

 (θ)  µε την προσθήκη στην παράγραφο (ιδ), αµέσως µετά τις 

λέξεις «παραγράφου 2 του» (δεύτερη γραµµή) της 

φράσης «Μέρους Ι του». 

  

 (i)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (ιε), αµέσως µετά τις λέξεις 

«παραγράφου 1 του» (πρώτη γραµµή) της φράσης 

«Μέρος Ι του». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 55 

του βασικού 

νόµου. 

53.  Το άρθρο 55 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «ή 

υποκείµενων στο µηδενικό συντελεστή συναλλαγών» 

(τρίτη γραµµή) και την αντικατάσταση της µε τη φράση 

«,υποκείµενων στο µηδενικό συντελεστή ή µειωµένο 

συντελεστή αποκτήσεων». 

  

 (β)  µε την προσθήκη στο εδάφιο (2), αµέσως µετά τη φράση 

που αρχίζει µε τη λέξη «οποιοδήποτε ζήτηµα» και 

τελειώνει µε τη λέξη «συντελεστή», της φράσης «ή στο 

µειωµένο συντελεστή». 
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 (γ)  µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2), όπου υπάρχει ο 

αριθµός «(8)», σε τρεις περιπτώσεις, µε τον αριθµό 

«(10)». 

  

 (δ)   µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (3), του αριθµού «(8)» 

(πέµπτη γραµµή) µε τον αριθµό «10». 

  

 (ε)   µε την προσθήκη αµέσως µετά το εδάφιο (3) του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

  

  «(3Α)  Όταν - 

  

  (α) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο 

κράτος µέλος η οποία επηρεάζεται από την αλλαγή 

δεν θα επηρεάζετο, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, αν 

είχε θεωρηθεί ότι λάµβανε χώρα κατά το χρόνο του 

γεγονότος το οποίο, σε σχέση µε την εν λόγω 

απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για τους 

σκοπούς φορολόγησης της απόκτησης. ή 

  

  (β) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο 

κράτος µέλος η οποία δεν επηρεάζεται από την 

αλλαγή θα επηρεαζόταν, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, 

αν είχε θεωρηθεί ότι λάµβανε χώρα κατά το χρόνο 

αυτού του γεγονότος,  

   

  ο συντελεστής µε βάση τον οποίο επιβάλλεται Φ.Π.Α. επί 

της απόκτησης ή οποιοδήποτε ζήτηµα κατά πόσο η 

απόκτηση είναι εξαιρούµενη ή υποκείµενη στο µηδενικό 

συντελεστή ή µειωµένο συντελεστή, καθορίζεται, αν το 

πρόσωπο που πραγµατοποιεί την απόκτηση το επιλέξει, 

κατά το χρόνο εκείνου του γεγονότος.». 
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 (στ)  µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) του αριθµού «(7)» 

(δεύτερη γραµµή) µε τον αριθµό «(9)». 

   

 (ζ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (5), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (6) και (7): 

   

  «(6) Αναφορές στο παρόν άρθρο σε απόκτηση 

υποκείµενη στο µηδενικό συντελεστή είναι αναφορές σε 

απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος µέλος που είναι 

εκείνη σε σχέση µε την οποία το άρθρο 25(3) 

προβλέπει να µην επιβάλλεται Φ.Π.Α.. 

  

  (7)  Αναφορές στο παρόν άρθρο - 

   

   (α)  σε συναλλαγή που είναι συναλλαγή 

υποκείµενη  στο µειωµένο συντελεστή. ή 

    

   (β)  σε απόκτηση που είναι απόκτηση 

υποκείµενη στο µειωµένο συντελεστή, 

   

  είναι αναφορές µε συναλλαγή ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, απόκτηση, που είναι εκείνη επί της οποίας 

επιβάλλεται Φ.Π.Α. µε το συντελεστή που ισχύει 

δυνάµει του άρθρου 18.». 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 58 

του βασικού 

νόµου. 

54. Το άρθρο 58 του βασικού νόµου τροποποιείται, µε τη διαγραφή 

της λέξης «Οποιοιδήποτε» (πρώτη γραµµή) και αντικατάσταση της 

µε τη φράση: 

  

         «Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 45(5)(στ),  

οποιοιδήποτε». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 59 

του βασικού 

νόµου. 

55. Το άρθρο 59 του βασικού νόµου τροποποιείται, µε την 

προσθήκη αµέσως µετά το εδάφιο (4), των ακόλουθων νέων 

εδαφίων (5) και (6): 

  

  
Πρώτο 

Παράρτηµα. 

 

 
 
 
Πρώτο 

Παράρτηµα. 

     (5)  Οι εγγραφές στο Μητρώο Φ.Π.Α. για τους 

σκοπούς του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ του Πρώτου 

Παραρτήµατος που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος 

του παρόντος Νόµου, θα ισχύσουν ως να έγιναν 

δυνάµει των διατάξεων του Μέρους ΙΙ και Μέρους ΙΙΙ 

του Πρώτου Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 

  

       (6) Η έγκριση οποιουδήποτε προσώπου ως 

φορολογικού αποθηκευτή Φ.Π.Α. και η έγκριση 

οποιουδήποτε τόπου ως φορολογικής αποθήκης 

Φ.Π.Α. από τον Έφορο για τους σκοπούς του 

άρθρου 13Β που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόµου, θα ισχύσουν ως να έγιναν δυνάµει 

των διατάξεων του άρθρου 13Β του παρόντος 

Νόµου. 

  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 59Α. 

56. Ο βασικός νόµος τροποποιείται, µε την προσθήκη, αµέσως µετά 

το άρθρο 59,  του ακόλουθου νέου άρθρου 59Α: 

  
 «Μεταβατικά 

µέτρα σε σχέση 

µε την 

προσχώρηση 

της ∆ηµοκρατίας 

στην  

Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

59Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος 

Νόµου, όταν αγαθά: 
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  (α)  Έχουν εισέλθει στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας 

πριν την 1h Μαΐου 2004. και 

   

  (β)  κατά την είσοδο τους στο έδαφος της 

∆ηµοκρατίας έχουν υπαχθεί σε - 

   

  (i) τελωνειακές αποθήκες, αποθήκες 

αποταµίευσης ή ελεύθερης ζώνης. 

  (ii) καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή 

µεταφόρτωτης. και 

    

  (γ)   έχουν γίνει δεκτά στα χωρικά ύδατα της 

∆ηµοκρατίας- 

   

  (i) για να ενσωµατωθούν σε εξέδρες 

γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης, µε σκοπό 

την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, 

µετασκευή τους ή του εξοπλισµού τους ή 

για τη σύνδεση των εξέδρων µε τη ξηρά, 

ή  

  (ii) για τον ανεφοδιασµό των εν λόγω 

εξέδρων γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης; 

και 

    

  (δ)   δεν έχουν εξέλθει από τα πιο πάνω 

καθεστώτα πριν την 1η Μαΐου 2004, 

   

  οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγµή της 

υπαγωγής τους στα πιο πάνω καθεστώτα 

συνεχίζουν να εφαρµόζονται µέχρι την έξοδο των 

αγαθών από τα εν λόγω καθεστώτα µετά από την 1 

Μαΐου, 2004. 

   

       (2)  Όταν αγαθά - 
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  (α)  έχουν υπαχθεί πριν την 1η Μαΐου 2004 σε 

καθεστώς  κοινής διαµετακόµισης ή σε άλλο 

καθεστώς τελωνειακής διαµετακόµισης και 

   

  (β)   δεν εξήλθαν από το καθεστώς αυτό πριν την 

1η Μαΐου 2004, 

   

  οι διατάξεις που ισχύουν κατά τη στιγµή της 

υπαγωγής των αγαθών στο εν λόγω καθεστώς 

συνεχίζουν να εφαρµόζονται µέχρι την έξοδο των 

αγαθών από το εν λόγω καθεστώς µετά την 1η 

Μαΐου 2004. 

   

       (3)  Εξοµοιώνονται µε εισαγωγή αγαθών: 

  

  (α)   τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), 

η µετακίνηση, ακόµη και αντικανονική, των 

αγαθών από ένα από τα καθεστώτα που 

αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) 

του εν λόγω εδαφίου είτε από καθεστώς 

παρόµοιο µε αυτά τα καθεστώτα και στα 

οποία είχαν υπαχθεί τα αγαθά πριν από την 

1η Μαΐου 2004. 

   

  (β)   η λήξη ισχύος του καθεστώτος που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2) που άρχισε πριν 

την 1η Μαΐου 2004, για σκοπούς παράδοσης 

αγαθών για αντιπαροχή που 

πραγµατοποιήθηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή 

στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο που ενεργεί 

υπό την ιδιότητα αυτή. 
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  (γ)   κάθε παρατυπία ή αδίκηµα που έχει 

διαπραχθεί κατά  τη διάρκεια που τα αγαθά 

βρίσκονται στο καθεστώς που αναφέρεται 

στο εδάφιο (2), υπό τους όρους της 

παραγράφου (β). 

   

  Η εισαγωγή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στη 

∆ηµοκρατία όταν τα αγαθά εξέρχονται από το 

καθεστώς στο οποίο είχαν υπαχθεί πριν την 1η 

Μαΐου 2004 σε έδαφος της ∆ηµοκρατίας. 

   

       (4)  Εξοµοιώνεται µε εισαγωγή αγαθών ή 

οποιαδήποτε χρήση µετά την 1η Μαΐου 2004, στο 

εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, από υποκείµενο ή µη 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, αγαθών που του 

έχουν παραδοθεί πριν την 1η Μαΐου 2004, στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο 

εσωτερικό ενός από τα νέα κράτη µέλη, όταν 

συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις - 

   

  (α)   η   παράδοση   των    αγαθών    είχε   τύχει  

απαλλαγής   ή δύναται να τύχει απαλλαγής 

δυνάµει παρόµοιων διατάξεων που ισχύουν 

στα κράτη µέλη και στα νέα κράτη µέλη µε 

εκείνων των διατάξεων του άρθρου 25 (6), (7) 

και (8). 

   

  (β)  τα αγαθά δεν είχαν εισαχθεί στη ∆ηµοκρατία 

πριν από την 1η Μαΐου 2004. 

   

       (5)  ∆εν επιβάλλεται Φ.Π.Α.  

   

  (α) επί εισαγόµενων αγαθών τα οποία 

αποστέλλονται ή µεταφέρονται εκτός της 
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διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. ή  

   

  (β)  επί εισαγόµενων αγαθών που τελούν υπό 

καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την 

έννοια του εδαφίου (3)(α) τα οποία δεν είναι 

µεταφορικά µέσα, και αποστέλλονται εκ νέου 

ή µεταφέρονται προς το κράτος µέλος από το 

οποίο εξήχθηκαν και από το πρόσωπο που 

τα εξήγαγε. ή 

   

  (γ)  επί µεταφορικών µέσων που τελούν υπό 

καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την 

έννοια του εδαφίου (3)(α) που αποκτήθηκαν ή 

είχαν εισαχθεί πριν από την 1η Μαίου 2004 

υπό τους γενικούς όρους φορολογίας της 

εσωτερικής αγοράς ενός από τα νέα κράτη 

µέλη ή ενός από τα κράτη µέλη ή/και δεν 

έτυχαν λόγω της εξαγωγής τους, απαλλαγής 

ή επιστροφής του φόρου προστιθέµενης 

αξίας.  Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται ότι 

πληρούται όταν η ηµεροµηνία της πρώτης 

θέσης σε κυκλοφορία του µεταφορικού µέσου 

είναι προγενέστερη της 1 Μαΐου, 1996 ή όταν 

το ποσό του οφειλόµενου φόρου κατά την 

εισαγωγή είναι αµελητέο. 

   

  Για  τους  σκοπούς  του  παρόντος  άρθρου – 

   

  «νέα κράτη µέλη» σηµαίνει το έδαφος των κρατών 

µελών τα οποία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1η Μαΐου 2004.  

   

  «διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι το έδαφος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την 1η Μαΐου 2004.». 
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Τροποποίηση 

του  Πρώτου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

57. Το Πρώτο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή του τίτλου «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΦΠΑ» και αντικατάστασή του µε τον τίτλο «ΜΕΡΟΣ Ι: 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». 

  

 (β)  η παράγραφος 1 τροποποιείται µε: 

   

  (i) Την προσθήκη στην παράγραφο 1, µετά την 

υποπαράγραφο (3) των ακόλουθων νέων 

υποπαραγράφων (3Α) και (3Β): 

   

   «(3Α) Για καθορισµό της αξίας των συναλλαγών 

προσώπου για τους σκοπούς της παραγράφου 1(α) 

και 2(α) συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν σε 

χρόνο κατά τον οποίο ήταν προηγουµένως 

εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου 

αγνοούνται αν -  

    

    (α)  η έγγραφη του ακυρώθηκε για λόγους 

άλλους από εκείνους της παραγράφου 

13(3), της παραγράφου 6(2) του 

Μέρους ΙΙ, ή της παραγράφου 6(3) του 

Μέρους ΙΙΙ του παρόντος 

Παραρτήµατος, και 

     

    (β)  ο Έφορος ικανοποιείται ότι προτού η 

εγγραφή είχε ακυρωθεί, έχουν δοθεί σε 
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αυτόν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες 

για να καθορίσει αν θα ακυρώσει την 

εγγραφή. 

   

   «(3Β) Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει καταστεί υπόχρεο 

για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους σε 

οποιοδήποτε χρόνο είχε δηµιουργηθεί η υποχρέωση 

του αυτή σύµφωνα µε τις προηγούµενες διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου εκτός για οποιαδήποτε 

εγγραφή η οποία µεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάµει 

της παραγράφου 13(3), της παραγράφου 6(2) του 

Μέρους ΙΙ ή της παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ του 

παρόντος Παραρτήµατος.». 

    

  (ii)  την προσθήκη στην υποπαράγραφο (5), µετά τη 

φράση «παραδίδονται ή περιέχονται» της φράσης 

«και οποιεσδήποτε φορολογητέες συναλλαγές οι 

οποίες δεν θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 10(4)». 

  (iii)  την προσθήκη, αµέσως µετά την υποπαράγραφο (5), 

της νέας υποπαραγράφου (6): 

   

   «(6)  Για τον καθορισµό της αξίας των συναλλαγών 

προσώπου για σκοπούς των υποπαραγράφων (1) ή 

(2), συναλλαγές για τις οποίες το άρθρο 13Β(4) 

εφαρµόζεται και συναλλαγές θεωρούµενες ότι 

πραγµατοποιήθηκαν από αυτό δυνάµει του άρθρου 

13Γ(3).». 

  

  (γ)  µε τη διαγραφή στις παραγράφους 1(2), 1(4), 2(1), 

2(4)(β), 4(1), 13(1), 15, 16 και 17 της λέξης 

«Παραρτήµατος» και την αντικατάστασή της µε τη λέξη 

«Μέρους». 
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  (δ)   µε τη διαγραφή στις παραγράφους 14 και 18 της λέξης 

«Παράρτηµα» και την αντικατάστασή της µε τη λέξη 

«Μέρος». 

  

  (ε)  µε την προσθήκη στην παράγραφο 2(7), αµέσως µετά 

την υπό-υπό παράγραφο (β), της ακόλουθης νέας υπό-

υπό παραγράφου (βα): 

  

  «(βα) οποιαδήποτε απόκτηση αγαθών από άλλο 

κράτος µέλος από ένα από τα ιδρυτικά µέλη µέσα 

στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του υποκειµένου 

στο φόρο προσώπου θεωρείται ως απόκτηση από 

εκείνο το πρόσωπο.». 

  

  (στ) µε τη διαγραφή στην παράγραφο 3 της λέξης 

«Νόµου» και την αντικατάστασή της µε τη λέξη 

«Μέρους». 

  

  (ζ)  µε την προσθήκη στην παράγραφο (4)(3) µετά τη 

φράση «παραδίδονται ή παρέχονται» (τέταρτη και 

πέµπτη γραµµή) της φράσης «και οποιεσδήποτε 

φορολογητέες συναλλαγές οι οποίες δεν θα ήταν 

φορολογητέες συναλλαγές εκτός από το άρθρο 10(4) 

δεν θα λαµβάνονται υπόψη.». 

 

 (η)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 8 της φράσης 

«κατά τον ίδιο χρόνο δυνάµει των παραγράφων 

1(1)(α) και 1(1)(β) πιο πάνω» (πρώτη και δεύτερη 

γραµµή) και την αντικατάσταση της µε τη φράση 

«δυνάµει της παραγράφου 1(1)(α) και δυνάµει της 

παραγράφου 1(1)(β) ή 1(2) κατά τον ίδιο χρόνο.». 

  

 (θ)  µε την προσθήκη στην παράγραφο 10(2), µετά τη 

λέξη «∆ηµοκρατίας» (δεύτερη γραµµή), της φράσης 
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«ή αν εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 21(2)(γ) του 

παρόντος Νόµου.». 

  

 (ι)  µε την προσθήκη στην παράγραφο 11, πριν την τελεία, 

της φράσης «εκτός αν, όταν παύει τοιουτοτρόπως, 

θα ήταν διαφορετικά υπόχρεο ή δικαιούχο για 

εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου αν η εγγραφή 

του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που παρεµποδίζει 

πρόσωπο από το αν είναι υπόχρεο για εγγραφή 

δυνάµει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο 

δεν λέχθηκαν υπόψη.». 

  

 (ια) µε την προσθήκη στην παράγραφο 12, πριν την 

τελεία, της φράσης «εκτός, στην περίπτωση 

προσώπου που παύει σύµφωνα µε την 

υποπαράγραφο (α), θα ήταν, όταν παύει 

τοιουτοτρόπως, διαφορετικά υπόχρεο ή δικαιούχο να 

εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου αν η εγγραφή 

του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που παρεµποδίζει 

πρόσωπο από το αν είναι υπόχρεο για εγγραφή 

δυνάµει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο χρόνο 

δεν λήφθηκαν υπόψη». 

  

 (ιβ) µε την προσθήκη στην παράγραφο 13, των 

ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (4) µέχρι (7): 

  

  «(4) Ο Έφορος δεν ακυρώνει δυνάµει της 

υποπαραγράφου (1) την εγγραφή προσώπου µε 

ισχύ ακύρωσης της από οποιοδήποτε χρόνο 

εκτός αν ικανοποιείται ότι δεν είναι ο χρόνος 

κατά τον οποίο αυτό το πρόσωπο θα ήταν 

υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος 

Νόµου. 
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     (5) Ο Έφορος δεν ακυρώνει  δυνάµει της 

υποπαραγράφου (2) την εγγραφή προσώπου µε 

ισχύ ακύρωσης της από οποιοδήποτε χρόνο, 

εκτός αν ικανοποιείται ότι δεν είναι ο χρόνος 

κατά τον οποίο αυτό το πρόσωπο θα ήταν 

υπόχρεο, ή δικαιούχο, για εγγραφή δυνάµει του 

παρόντος Νόµου. 

   

      (6) Για καθορισµό για τους σκοπούς των 

υποπαραγράφων (4)  ή  (5) κατά πόσο 

πρόσωπο   θα ήταν   υπόχρεο, ή δικαιούχο, να 

εγγραφεί σε οποιοδήποτε χρόνο δεν λαµβάνεται 

υπόψη, µόνο στην έκταση οποιασδήποτε 

διάταξης του παρόντος Νόµου ή οποία 

παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί 

υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή όταν είναι ήδη 

εγγεγραµµένο ή όταν είναι τοιουτοτρόπως 

υπόχρεο δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης. 

   

     (7)Στην παρούσα παράγραφο, οποιαδήποτε 

αναφορά σε εγγεγραµµένο πρόσωπο είναι 

αναφορά σε πρόσωπο που εγγράφεται δυνάµει 

του παρόντος Μέρους.». 

   

 (ιγ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο 18, 

των ακόλουθων νέων Μερών: 

 
 «ΜΕΡΟΣ ΙΙ: 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
  
 Υποχρέωση προς εγγραφή 
  
 1.-(1)  Πρόσωπο το οποίο - 
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  (α)  δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου. και  

 
  (β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι του 

παρόντος Παραρτήµατος, 
   

  καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους 

σε οποιαδήποτε ηµέρα αν, κατά την περίοδο που αρχίζει από 

την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο εµπίπτει εκείνη η   µέρα,  

αυτό το   πρόσωπο έχει  πραγµατοποιήσει σχετικές παραδόσεις 

των οποίων η αξία υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 

20.000). 

 

  

      (2)  Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για 

εγγραφή όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους 1(α) και (β), 

καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους 

όταν - 

  

  (α) το πρόσωπο αυτό έχει ασκήσει οποιανδήποτε επιλογή, 

σύµφωνα µε το νόµο οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους 

στο οποίο είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, για να 

θεωρούνται σχετικές παραδόσεις που πραγµατοποιεί το εν 

λόγω πρόσωπο ως να λαµβάνουν χώρα εκτός εκείνου του 

κράτους µέλους. 

   

  (β) οι παραδόσεις για τις οποίες σχετίζεται η επιλογή 

συνεπάγονται τη µεταφορά αγαθών από εκείνο το κράτος 

µέλος και, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η άσκηση της 

επιλογής, θα θεωρούνταν, σύµφωνα µε το νόµο εκείνου του 

κράτους µέλους, ότι ελάµβαναν χώρα σε εκείνο το κράτος 

µέλος. και 
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  (γ)  το πρόσωπο αυτό πραγµατοποιεί σχετική παράδοση σε 

χρόνο κατά τον οποίο η επιλογή είναι σε ισχύ σε σχέση µε 

αυτό το πρόσωπο. 

   

      (3)  Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για 

εγγραφή όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους 1(α) και (β), 

καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους αν 

πραγµατοποιεί παράδοση σε σχέση µε την οποία πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  

  (α) Είναι παράδοση αγαθών υποκείµενη σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης. 

   

  (β)  συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών προς τη ∆ηµοκρατία 

από ή δυνάµει οδηγιών του προσώπου που πραγµατοποιεί 

την παράδοση. 

   

  (γ)  είναι πράξη σύµφωνα µε την οποία τα αγαθά αποκτώνται 

στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος από πρόσωπο το 

οποίο δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο. 

   

  (δ) πραγµατοποιείται κατά ή µετά την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος Νόµου και µέσα στα πλαίσια ή για 

προώθηση της επιχείρησης που ασκείται από τον 

προµηθευτή. και 

   

 

 
∆εύτερου 

Παραρτήµατος 

 (ε)  δεν είναι οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για 

τους σκοπούς του παρόντος Νόµου δυνάµει µόνο της 

παραγράφου 4(1) ή (6) του ∆εύτερου Παραρτήµατος. 

   

      (4) Πρόσωπο θεωρείται ότι έχει καταστεί υπόχρεο για εγγραφή 

δυνάµει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον 

οποίο έχει καταστεί τοιουτοτρόπως υπόχρεο δυνάµει των 
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προηγούµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου εκτός για 

οποιανδήποτε εγγραφή η οποία µεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάµει 

της παραγράφου 6(2), της παραγράφου 13(3) του Μέρους Ι ή της 

παραγράφου 6(3) του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Παραρτήµατος. 

  

      (5) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει 

του παρόντος Μέρους εκτός σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

  

      (6)  Για  καθορισµό  για   τους  σκοπούς  της παρούσας 

παραγράφου της αξίας οποιωνδήποτε σχετικών παραδόσεων δεν 

λαµβάνεται υπόψη, µόνο τόσο ποσό της αντιπαροχής για 

οποιανδήποτε παράδοση όσο αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε 

υποχρέωση του προµηθευτή, σύµφωνα µε το νόµο άλλου κράτους 

µέλους, για την καταβολή του Φ.Π.Α. επί εκείνης της παράδοσης. 

  

      (7) Για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (1) και (2), 

παραδόσεις για τις οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 13Β(4), δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

  

 2.-(1)  Τηρουµένης της υποπαραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο έχει 

καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, παύει 

να είναι υπόχρεο για εγγραφή αν σε οποιοδήποτε χρόνο - 

  

  (α)  οι σχετικές παραδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν από 

εκείνο το πρόσωπο κατά τη διάρκεια του έτους που λήγει 

στις 31 ∆εκεµβρίου δεν είχαν υπερβεί τις £20.000 και δεν 

περιελάµβαναν οποιαδήποτε παράδοση σε σχέση µε την 

οποία οι αναφερόµενες προϋποθέσεις στην παράγραφο 

(13) είχαν εκπληρωθεί. και 

   

  (β) ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αξία των σχετικών 

παραδόσεων αυτού του προσώπου για το έτος το οποίο 

αµέσως ακολουθεί το έτος αυτό, δεν θα υπερβεί τις 

£20.000 και ότι αυτές οι παραδόσεις δεν θα 
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περιλαµβάνουν παράδοση σε σχέση µε την οποία εκείνες 

οι προϋποθέσεις πληρούνται. 

   

      (2) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει 

του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο ισχύει 

σε σχέση µε το πρόσωπο αυτό τέτοια επιλογή όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 1(2). 

  

 Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή. 

  

 3.-(1) Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του 

παρόντος Μέρους, ειδοποιεί τον Έφορο για την υποχρέωση του 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµέρα που δηµιουργείται η 

υποχρέωση. 

  

      (2) Ο Έφορος εγγράφει οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ειδοποιήσει 

τον Έφορο είτε όχι, και η εγγραφή ισχύει από την ηµέρα κατά την 

οποία δηµιουργήθηκε η υποχρέωση ή από οποιοδήποτε 

προηγούµενο χρόνο που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του 

Εφόρου και του προσώπου αυτού. 

  

 Αίτηµα για εγγραφή 

  

 4.-(1)  Όταν πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 

παρόντος Νόµου και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο - 

  

  (α)  ικανοποιεί τον Έφορο ότι προτίθεται - 

   

   (i)   να ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο 1(2) και από συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

να πραγµατοποιεί σχετικές παραδόσεις σε σχέση µε 

τις οποίες θα σχετίζεται αυτή η επιλογή. 
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   (ii)  από συγκεκριµένη ηµεροµηνία να πραγµατοποιεί 

σχετικές παραδόσεις σε σχέση µε τις οποίες θα 

ικανοποιείται οποιαδήποτε τέτοια επιλογή που έχει 

ασκήσει. ή 

   (iii)  από συγκεκριµένη ηµεροµηνία να πραγµατοποιεί 

παραδόσεις    σε    σχέση    µε    τις   οποίες    θα 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1(3). και 

   

  (β)  ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος 

Μέρους, 

   

  ο Έφορος, τηρουµένων τέτοιων όρων που κρίνει σκόπιµο να 

επιβάλει, εγγράφει το πρόσωπο αυτό και η εγγραφή του ισχύει 

από τέτοια ηµεροµηνία που δύναται να συµφωνηθεί µεταξύ του 

Εφόρου και του προσώπου αυτού. 

   

      (2)  Όροι   που   επιβάλλονται δυνάµει της υποπαραγράφου (1) - 

  

  (α) µπορούν να επιβάλλονται εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε 

αναφορά σε, ή χωρίς αναφορά σε, οποιουσδήποτε όρους 

οι οποίοι καθορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου. και 

   

  (β)  µπορούν,  οποτεδήποτε   επιβάλλονται, να τροποποιούνται 

µεταγενέστερα από τον Έφορο. 

   

      (3) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει 

της παραγράφου 9 ή 10 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήµατος, 

ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει της παρούσας παραγράφου, 

εγγράφεται δυνάµει του Μέρους Ι και όχι δυνάµει του Μέρους ΙΙ του 

παρόντος Παραρτήµατος. 
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 Ειδοποίηση θεµάτων που επηρεάζουν 

τη συνέχιση της εγγραφής 

  

 

 

5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος 

Μέρους το οποίο παύει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος 

Νόµου, ειδοποιεί τον Έφορο για το γεγονός αυτό µέσα σε εξήντα 

(60) ηµέρες από την ηµέρα της επέλευσης του. 

  

      (2)  Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 4 του 

Μέρους αυτού µε αναφορά σε οποιανδήποτε πρόθεση του για 

άσκηση οποιασδήποτε επιλογής ή για πραγµατοποίηση 

παραδόσεων οποιασδήποτε περιγραφής, ειδοποιεί τον Έφορο µέσα 

σε τριάντα (30) ηµέρες από την άσκηση αυτής της επιλογής ή, 

ανάλογα µε την περίπτωση, από το πρώτο συµβάν µετά την 

εγγραφή του όταν πραγµατοποιεί τέτοια παράδοση, ότι έχει ασκήσει 

την επιλογή ή πραγµατοποιήσει τέτοια παράδοση. 

  

      (3)  Πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει τέτοια επιλογή όπως αυτή 

αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) του Μέρους αυτού η οποία, ως 

αποτέλεσµα της απόσυρσης της ή διαφορετικά, παύει να έχει ισχύ σε 

σχέση µε οποιεσδήποτε σχετικές παραδόσεις από το εν λόγω 

πρόσωπο, αυτό ειδοποιεί τον Έφορο, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία που η επιλογή παύει να έχει ισχύ, ότι έχει 

ενεργήσει τοιουτοτρόπως. 

  

     (4)  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο 

παύει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Νόµου όταν - 

  

  (α) παύει να είναι πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπόχρεο ή 

δικαιούχο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου, αν η 

εγγραφή του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που 

παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καθίσταται υπόχρεο για 

εγγραφή δυνάµει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο 

χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. ή 
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  (β)  στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει εγγραφεί 

δυνάµει της παραγράφου 4 του Μέρους αυτού δεν ήταν 

τέτοιο πρόσωπο κατά την περίοδο εγγραφής του, παύει 

να έχει οποιανδήποτε τέτοια πρόθεση όπως αναφέρεται 

στην υποπαράγραφο 1(α) της εν λόγω παραγράφου. 

  

 Ακύρωση της εγγραφής 

  

 6.-(1) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν πρόσωπο εγγεγραµµένο 

δυνάµει του παρόντος Μέρους ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι 

υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο, ο Έφορος, µετά από έγγραφη 

αίτηση του προσώπου αυτού, ακυρώνει την εγγραφή του και η 

ακύρωση ισχύει από την ηµέρα που το ζήτησε ή από µια 

µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί 

µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 

  

      (2)  Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι, την ηµέρα κατά την οποία 

ένα πρόσωπο ενεγράφη δυνάµει του παρόντος Μέρους, αυτό - 

  

  (α) δεν ήταν υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του  

παρόντος Μέρους. και 

   

  (β) στην περίπτωση προσώπου εγγεγραµµένου δυνάµει της 

παραγράφου 4, του Μέρους αυτού δεν είχε την πρόθεση 

σε αναφορά της οποίας ενεγράφη, 

   

 ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση 

ισχύει από εκείνη την ηµέρα. 

  

      (3) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται 

ότι πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 4 του 

Μέρους αυτού, και δεν είναι στον παρόντα χρόνο υπόχρεο να είναι 

εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους - 
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  (α)  δεν έχει αρχίσει, µέχρι την ηµεροµηνία που καθόρισε στην 

αίτηση του για εγγραφή, την πραγµατοποίηση σχετικών 

παραδόσεων, ασκήσει την εν λόγω επιλογή ή, ανάλογα µε 

την περίπτωση, αρχίσει να πραγµατοποιεί παραδόσεις σε 

σχέση µε τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1(3). ή 

   

  (β)  παρέβηκε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρο σχετικά µε την 

εγγραφή του, 

   

 ο  Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση 

ισχύει από συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή, ανάλογα µε την περίπτωση, 

από την ηµεροµηνία παράβασης ή από µια µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου 

και του προσώπου αυτού. 

  

 Όροι της ακύρωσης 

  

 7.-(1)  Ο Έφορος ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της 

παραγράφου 6(1) µε ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο 

εφόσον ικανοποιείται ότι σε σχέση µε το χρόνο αυτό το εν λόγω 

πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος 

Νόµου. 

  

      (2) Ο Έφορος ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει της 

παραγράφου 6(3) µε ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο 

εφόσον ικανοποιείται ότι σε σχέση µε το χρόνο αυτό το εν λόγω 

πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει 

του παρόντος Νόµου. 

  

      (3) Η εγγραφή προσώπου το οποίο έχει ασκήσει τέτοια επιλογή 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(2) δεν ακυρώνεται µε ισχύ της 

ακύρωσης από οποιανδήποτε ηµέρα πριν την 1η Ιανουαρίου του 

έτους που ακολουθεί τη συµπλήρωση των 24 µηνών από την 
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ηµεροµηνία που τέθηκε σε ισχύ η εγγραφή του. 

  

      (4) Για καθορισµό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 

κατά πόσο πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή σε 

οποιοδήποτε χρόνο οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου που 

παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο ή δικαιούχο για 

εγγραφή όταν είναι ήδη εγγεγραµµένο ή όταν καθίσταται υπόχρεο 

για εγγραφή δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν λαµβάνεται 

υπόψη. 

  

 Εξουσία διαφοροποίησης 

συγκεκριµένων ποσών µε διάταγµα 

  

 8. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να αντικαταστήσει 

οποιαδήποτε από τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος µε 

άλλα ποσά που κρίνει σκόπιµο. 

  

 Συµπληρωµατικές διατάξεις 

  

 9.  Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται να υποβληθεί στον 

Έφορο δυνάµει του παρόντος Μέρους, υποβάλλεται σε τέτοιο τύπο 

και περιέχει τέτοια στοιχεία που δύνανται να καθορίζονται σε 

κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο - 

  

 10.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, παράδοση αγαθών 

είναι σχετική παράδοση όταν - 

   

  (α)  η παράδοση συνεπάγεται τη µεταφορά των αγαθών προς 

τη  ∆ηµοκρατία από ή δυνάµει των οδηγιών του 

προσώπου που πραγµατοποιεί την παράδοση. 

   

  (β) η παράδοση δεν συνεπάγεται την εγκατάσταση ή 

συναρµολόγηση των αγαθών αυτών σε τόπο στο 

εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 
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  (γ) η παράδοση είναι πράξη σύµφωνα µε την οποία αγαθά 

αποκτώνται στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος από 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο. 

   

  (δ) η παράδοση πραγµατοποιείται κατά ή µετά την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου και µέσα στα πλαίσια 

ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκείται από τον 

προµηθευτή. και 

   

  (ε) η παράδοση δεν είναι ούτε εξαιρούµενη παράδοση ούτε 

παράδοση αγαθών τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα και 

δεν είναι οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για 

τους σκοπούς του παρόντος Νόµου δυνάµει µόνο της 

παραγράφου 4(1) ή 6 του ∆εύτερου Παραρτήµατος. 

   

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

   

 Υποχρέωση για εγγραφή 

   

 1.-(1)  Πρόσωπο το οποίο - 

  

  (α)  δεν είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου. και  

   

  (β) δεν είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του Μέρους Ι ή 

Μέρους ΙΙ του παρόντος Παραρτήµατος. 

   

  καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος 

Μέρους στο τέλος οποιουδήποτε µήνα αν, κατά την περίοδο 

που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο 

εµπίπτει εκείνος ο µήνας, το πρόσωπο αυτό έχει 
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πραγµατοποιήσει σχετικές αποκτήσεις των οποίων η αξία 

υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000). 

   

      (2) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο ή υπόχρεο για 

εγγραφή όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους (1)(α) και (β) 

καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους σε 

οποιοδήποτε χρόνο αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να πιστεύεται ότι η 

αξία των σχετικών αποκτήσεων του κατά την περίοδο των τριάντα 

(30) ηµερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό σηµείο θα υπερβεί τις 

έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000). 

   

      (3) Πρόσωπο θεωρείται ότι κατέστη υπόχρεο για εγγραφή 

δυνάµει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον 

οποίο έχει καταστεί τοιουτοτρόπως υπόχρεο δυνάµει των 

προηγούµενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εκτός για 

οποιανδήποτε εγγραφή η οποία µεταγενέστερα ακυρώνεται δυνάµει 

της παραγράφου 6(3), της παραγράφου 13(3) του Μέρους Ι ή της 

παραγράφου 6(2) του Μέρους ΙΙ του παρόντος Παραρτήµατος. 

  

      (4) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει 

του παρόντος Μέρους, εκτός σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

  

      (5) Για τον καθορισµό της αξίας των σχετικών αποκτήσεων 

οποιουδήποτε προσώπου για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου το ποσό της αντιπαροχής για οποιανδήποτε απόκτηση 

όσο αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε υποχρέωση του προµηθευτή, 

σύµφωνα µε το νόµο άλλου κράτους µέλους, για την καταβολή του 

Φ.Π.Α. επί της πράξης σύµφωνα µε την οποία πραγµατοποιείται η 

απόκτηση δεν λαµβάνεται υπόψη. 

  

      (6)  Για τον καθορισµό της αξίας των αποκτήσεων προσώπου για 

τους σκοπούς των παραγράφων (1) και (2), αποκτήσεις για τις 

οποίες εφαρµόζεται το άρθρο 13Β(4) δεν λαµβάνονται υπόψη. 
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 2.-(1)  Τηρουµένης της υποπαραγράφου (2), πρόσωπο το οποίο έχει 

καταστεί υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Μέρους, παύει 

να είναι υπόχρεο σε οποιοδήποτε χρόνο αν – 

  

  (α)   οι σχετικές του αποκτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου δεν είχαν υπερβεί τις έξι 

χιλιάδες (6.000) λίρες, και 

   

  (β)  ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αξία των σχετικών 

αποκτήσεων του για το αµέσως επόµενο έτος εκείνου 

του έτους δεν θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 

6.000). 

   

      (2) Πρόσωπο δεν παύει να είναι υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει 

του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε χρόνο αν υπάρχουν βάσιµοι 

λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των σχετικών του αποκτήσεων στην 

περίοδο των τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό 

σηµείο θα υπερβεί τις έξι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 6.000). 

  

 Ειδοποίηση για την υποχρέωση εγγραφής και εγγραφή 

  

 3.-(1)  Πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 

παρόντος Μέρους οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για την  

υποχρέωση του - 

  

  (α)   στην  περίπτωση  υποχρέωση δυνάµει της παραγράφου 

1(1) µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το τέλος του µήνα 

εντός του οποίου καθίσταται υπόχρεο. και 

   

  (β)  στην περίπτωση  υποχρέωσης δυνάµει της παραγράφου 

1(2), πριν το τέλος της περιόδου των τριάντα (30) 

ηµερών εντός της οποίας δηµιουργείται η υποχρέωση. 
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      (2) Ο έφορος εγγράφει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, είτε 

ειδοποιήσει τον Έφορο είτε όχι, και η εγγραφή του ισχύει από το 

σχετικό χρόνο είτε από τέτοιο ενωρίτερο χρόνο που θα µπορούσε να 

συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 

  

      (3)  Στην παρούσα παράγραφο «ο σχετικός χρόνος»- 

  

  (α)  στην περίπτωση που εµπίπτει στην υποπαράγραφο (1)(α), 

σηµαίνει το τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα κατά 

το τέλος του οποίου δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. και 

   

  (β) στην περίπτωση που εµπίπτει στην υποπαράγραφο (1)(β), 

σηµαίνει την αρχή της περιόδου εντός της οποίας 

δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. 

   

 ∆ικαίωµα προς εγγραφή, κ.τ.λ. 

  

 4.-(1) Όταν πρόσωπο, που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει 

του παρόντος Νόµου και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο, ικανοποιεί τον 

Έφορο ότι πραγµατοποιεί σχετικές αποκτήσεις, ο Έφορος, αν το 

ζητήσει γραπτώς το εν λόγω πρόσωπο, προβαίνει στην εγγραφή του 

και η εγγραφή του ισχύει από την ηµεροµηνία που το ζήτησε ή από 

µια προηγούµενη ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί 

µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 

  

      (2) Όταν πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει 

του παρόντος Νόµου, και δεν είναι ήδη εγγεγραµµένο - 

  

  (α)  ικανοποιεί τον Έφορο ότι προτίθεται να 

πραγµατοποιήσει  σχετικές αποκτήσεις από µια 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία, και  

   

  (β)  ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος 

Μέρους, 
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 ο Έφορος δύναται, τηρουµένων τέτοιων όρων όπως κρίνει σκόπιµο 

να επιβάλει, να το εγγράψει και η εγγραφή ισχύει από τέτοια ηµέρα 

που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του 

προσώπου αυτού. 

  

      (3)  Όροι που επιβάλλονται δυνάµει της υποπαραγράφου (2) - 

  

  (α) µπορούν να επιβάλλονται εξ ολοκλήρου ή µερικώς µε 

αναφορά σε, ή χωρίς αναφορά σε, οποιουσδήποτε όρους 

οι οποίοι καθορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, και 

   

  (β)  µπορούν, όποτε επιβάλλονται, να τροποποιούνται 

µεταγενέστερα από τον Έφορο. 

   

      (4) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει 

των παραγράφων 9 ή 10 του Μέρους Ι του παρόντος Παραρτήµατος, 

ζητήσει γραπτώς να εγγραφεί δυνάµει της παρούσας παραγράφου, 

εγγράφεται δυνάµει του Μέρους Ι και όχι δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ, του 

παρόντος Παραρτήµατος. 

  

 Ειδοποίηση θεµάτων που επηρεάζουν 

τη συνέχιση της εγγραφής 

  

 5.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος 

Μέρους το οποίο παύει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος 

Νόµου, οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο για το γεγονός αυτό µέσα 

σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµέρα της επέλευσης του. 

  

      (2)  Πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 4(2) 

οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από 

το πρώτο συµβάν µετά την εγγραφή του όταν πραγµατοποιεί σχετική 

απόκτηση, ότι έχει πραγµατοποιήσει τέτοια απόκτηση. 
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      (3)  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο 

παύει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Νόµου όταν - 

  

  (α) παύει να είναι πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπόχρεο ή 

δικαιούχο να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου αν η 

εγγραφή του και οποιοδήποτε νοµοθέτηµα που 

παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καθίσταται υπόχρεο για 

εγγραφή δυνάµει διαφορετικών διατάξεων κατά τον ίδιο 

χρόνο δεν λήφθηκαν υπόψη. ή 

   

  (β) στην περίπτωση προσώπου το οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει 

της παραγράφου 4(2), δεν ήταν τέτοιο πρόσωπο   κατά  

την περίοδο εγγραφής του, παύει να έχει οποιαδήποτε 

πρόθεση να πραγµατοποιήσει σχετικές αποκτήσεις. 

   

 Ακύρωση της εγγραφής 

  

 6.-(1) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν πρόσωπο εγγεγραµµένο 

δυνάµει του παρόντος Μέρους ικανοποιεί τον Έφορο ότι δεν είναι 

υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο, ο Έφορος, αν το ζητήσει γραπτώς 

το πρόσωπο, ακυρώνει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από 

την ηµέρα που το ζήτησε ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 

θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του 

προσώπου αυτού. 

  

      (2) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται 

ότι πρόσωπο εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Μέρους έχει 

παύσει να είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Μέρους, δύναται 

να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση ισχύει από την ηµέρα 

της παύσης ή από µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα µπορούσε 

να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου και του προσώπου αυτού. 

  

      (3) Όταν ο Έφορος ικανοποιείται ότι, την ηµέρα κατά την οποία 

πρόσωπο ενεγράφη δυνάµει του παρόντος Μέρους, αυτό - 



  
117 

 
  (α)  δεν ήταν εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Μέρους. και 

   

  (β) στην περίπτωση προσώπου εγγεγραµµένου δυνάµει της 

παραγράφου 4(2), δεν είχε την πρόθεση σε αναφορά της 

οποίας ενεγράφη, 

   

  ο Έφορος δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η 

ακύρωση ισχύει, από εκείνη την ηµέρα. 

   

      (4) Τηρουµένης της παραγράφου 7, όταν ο Έφορος ικανοποιείται 

ότι πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί δυνάµει της παραγράφου 4(2) 

και δεν είναι στον παρόντα χρόνο υπόχρεο να είναι εγγεγραµµένο 

δυνάµει του παρόντος Μέρους - 

  

  (α)  δεν έχει αρχίσει, από την ηµεροµηνία που καθόρισε στην 

αίτηση του για εγγραφή, την πραγµατοποίηση σχετικών 

αποκτήσεων. ή 

   

  (β)  παρέβηκε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρο σχετικά µε την 

εγγραφή του, 

   

 ο Έφορος, δύναται να ακυρώσει την εγγραφή του και η ακύρωση 

ισχύει από συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή, ανάλογα µε την περίπτωση, 

από την ηµεροµηνία της παράβασης ή από άλλη µεταγενέστερη 

ηµεροµηνία που θα µπορούσε να συµφωνηθεί µεταξύ του Εφόρου 

και του προσώπου αυτού. 

  

      (5)  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο 

είναι εγγράψιµο δυνάµει του παρόντος Μέρους σε οποιοδήποτε 

χρόνο κατά τον οποίο είναι υπόχρεο να εγγραφεί δυνάµει του 

Μέρους αυτού ή είναι πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί σχετικές 

αποκτήσεις. 
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 Όροι της ακύρωσης 

  

 

 

7.-(1)  Ο Έφορος, δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει 

της παραγράφου 6(1), µε ισχύ της ακύρωσης από οποιοδήποτε 

χρόνο, εκτός  αν  ικανοποιείται  ότι σε σχέση µε το χρόνο αυτό το εν 

λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει του 

παρόντος Νόµου. 

  

      (2)  Ο Έφορος, δεν ακυρώνει την εγγραφή προσώπου δυνάµει 

της παραγράφου 6(2) ή (4) του Μέρους αυτού, µε ισχύ της 

ακύρωσης από οποιοδήποτε χρόνο, εκτός αν ικανοποιείται ότι σε 

σχέση µε το χρόνο αυτό, το εν λόγω πρόσωπο δεν θα ήταν 

υπόχρεο, ή δικαιούχο, για εγγραφή δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

  

      (3) Τηρουµένης της υποπαραγράφου (4), η εγγραφή προσώπου 

το οποίο - 

  

  (α)  είναι εγγεγραµµένο δυνάµει της παραγράφου 4 του 

Μέρους αυτού . ή 

   

  (β) δεν θα ήταν, αν δεν ήταν εγγεγραµµένο, υπόχρεο ή 

δικαιούχο για εγγραφή δυνάµει οποιαδήποτε διάταξης του 

παρόντος Νόµου εκτός από αυτή της παραγράφου 4 του 

Μέρους αυτού, 

  

 δεν ακυρώνεται µε ισχύ της ακύρωσης από οποιονδήποτε χρόνο 

πριν την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τη συµπλήρωση 

των εικοσιτεσσάρων (24)  µηνών από την ηµεροµηνία που τέθηκε σε 

ισχύ η εγγραφή του. 

  

      (4) Η υποπαράγραφος (3) δεν εφαρµόζεται για ακύρωση 

εγγραφής δυνάµει της παραγράφου 6(3) ή (4) του Μέρους αυτού. 
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      (5) Για καθορισµό για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, 

κατά πόσο πρόσωπο θα ήταν υπόχρεο ή δικαιούχο για εγγραφή σε 

οποιοδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου που 

παρεµποδίζει πρόσωπο από το να καταστεί υπόχρεο ή   δικαιούχο  

για εγγραφή όταν είναι ήδη εγγεγραµµένο ή όταν καθίσταται 

υπόχρεο για εγγραφή δυνάµει οποιασδήποτε άλλης διάταξης, δεν 

λαµβάνεται υπόψη. 

  

 Εξουσία διαφοροποίησης συγκεκριµένων 

ποσών µε διάταγµα 

  

 8. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα να αντικαταστήσει 

οποιαδήποτε από τα ποσά που καθορίζονται στο παρόν Μέρος µε 

άλλα ποσά. 

 

 Συµπληρωµατικές διατάξεις 

  

 

 

9. Κανονισµοί δύναται να προβλέπουν για οποιαδήποτε ειδοποίηση 

που  απαιτείται  να  υποβληθεί  στον Έφορο δυνάµει του παρόντος 

Μέρους, να υποβάλλεται σε ορισµένο τύπο και να περιέχει 

συγκεκριµένα στοιχεία. 

  

 10.  Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, απόκτηση αγαθών 

από άλλο κράτος µέλος, είναι σχετική απόκτηση όταν - 

  

  (α)  είναι φορολογητέα απόκτηση αγαθών άλλων από αγαθά 

που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αφορούν 

καινούργια µεταφορικά µέσα. 

   

  (β) δεν είναι απόκτηση  σύµφωνα  µε φορολογητέα συναλλαγή 

και θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ότι 

πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. και 

   

  (γ) το γεγονός το οποίο, σε σχέση µε αυτή την απόκτηση, είναι 
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το πρώτο σχετικό γεγονός για σκοπούς φορολόγησης της 

απόκτησης αυτής. 

  

 Μέρος ΙV 

Υποβολή ειδοποιήσεων µε ηλεκτρονικά µέσα 

  

 Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο επιλέξει τη χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων για την υποβολή οποιασδήποτε ειδοποίησης 

που προβλέπεται στο παρόν Παράρτηµα, τότε για σκοπούς του 

παρόντος Νόµου και οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής 

διαδικασίας, ο κωδικός αριθµός ο οποίος χορηγείται από τον Έφορο 

στο πρόσωπο που υποβάλλει τις ειδοποιήσεις µε ηλεκτρονικά µέσα, 

θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα 

έφεραν οι ειδοποιήσεις αν δεν υποβάλλονταν µε ηλεκτρονικά µέσα 

και το πρόσωπο που υποβάλλει τις ειδοποιήσεις θεωρείται ότι έχει 

γνώση και του περιεχοµένου τους. 

  

 Ο Έφορος δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει τα ηλεκτρονικά 

µέσα για την υποβολή ειδοποιήσεων από πρόσωπο που αναφέρεται 

στην προηγούµενη παράγραφο. 

  
Τροποποίηση 

του ∆εύτερου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

58.  Το ∆εύτερο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

 (1)  Η παράγραφος 3 τροποποιείται µε την προσθήκη, µετά την 

υποπαράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ε): 

  
  «(ε)  η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η µίσθωση ή η 

χρησιµοποίηση για οποιοδήποτε σκοπό της ακίνητης 

Ιδιοκτησίας που αναφέρεται στις διατάξεις της 

παραγράφου 9 του Πίνακα Α του Πέµπτου 

Παραρτήµατος, στις διατάξεις της  υποπαραγράφου 
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(β) της παραγράφου 1 και στις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του ΄Ογδοου Παραρτήµατος.». 

   

      (2)  Η παράγραφος 4 τροποποιείται - 

  

  (α) µε τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (5) του αριθµού «3» 

(πρώτη γραµµή) και την αντικατάσταση του µε τον αριθµό 

«(4)». 

   

  (β) µε την προσθήκη στην υποπαράγραφο (5), αµέσως µετά τις 

λέξεις «επί της παράδοσης» (πέµπτη γραµµή) της φράσης 

«, απόκτησης». 

   

  (γ) µε την προσθήκη µετά την παράγραφο 4 της  ακόλουθης 

νέας παραγράφου 4Α - 

   

   «4Α.-(1) Όταν, σε σχέση µε περίπτωση που δεν 

εµπίπτει στην παράγραφο 4(1), αγαθά που αποτελούν 

περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης - 

    

    (α) µεταφέρονται από οποιοδήποτε κράτος µέλος 

δυνάµει των οδηγιών του προσώπου που  ασκεί 

την επιχείρηση, και  

     

    

    

(β) µεταφέρονται   µέσα   στα         πλαίσια   ή   για 

προώθηση  αυτής  της  επιχείρησης  µε  το 

σκοπό να ληφθούν σε τόπο στο εσωτερικό 

άλλου κράτους µέλους διαφορετικού από αυτό 

από το οποίο µεταφέρονται, 

     

   τότε, ανεξάρτητα αν η µεταφορά συνδέεται ή όχι µε 

πράξη έναντι αντιπαροχής, αυτή αποτελεί παράδοση 

αγαθών από το πρόσωπο αυτό. 
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       (2)  Η υποπαράγραφος (1) δεν εφαρµόζεται - 

   (α) για τη µεταφορά των αγαθών από οποιοδήποτε 

κράτος µέλος µέσα στα πλαίσια της µεταφοράς τους 

από ένα µέρος εκείνου του κράτους µέλους σε άλλο 

µέρος του ιδίου κράτους µέλους. ή 

    

   

   

(β) σε αγαθά τα οποία έχουν µεταφερθεί από τόπο 

εκτός των κρατών µελών για να εισέλθουν στο 

έδαφος   της   κοινότητας   και   µεταφέρονται από 

κράτος µέλος πριν το χρόνο  κατά τον οποίο θα 

προέκυπτε οποιασδήποτε κοινοτική τελωνειακή 

οφειλή αναφορικά µε οποιοδήποτε κοινοτικό 

τελωνειακό δασµό επί της εισόδου των αγαθών σε 

αυτό το έδαφος.»· 

    

       (3)  η  παράγραφος  6 τροποποιείται - 

   

   (α)  µε την προσθήκη στην υποπαράγραφο (2)(α), µετά 

τη  φράση «παράδοση των αγαθών» (δεύτερη 

γραµµή) της φράσης «, την απόκτηση από άλλο 

κράτος µέλος». 

    

   

   

(β) µε τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (2)(α) της 

φράσης «στη ∆ηµοκρατία» (δεύτερη γραµµή) 

καιτην αντικατάσταση της µε τη φράση «από τόπο 

εκτός των κρατών µελών». 

    
Τροποποίηση 

του Τρίτου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

59. Το Τρίτο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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 (α)  Με την προσθήκη µετά το τέλος της παραγράφου 3, και 

µετά την τελεία της φράσης «ο Έφορος δύναται µε 

Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας, να καθορίζει τα κριτήρια που θα 

εφαρµόζονται για να κριθεί αν µια δραστηριότητα συνιστά 

υπηρεσία που εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου.». 

   

 

 

(β)  µε την προσθήκη στην παράγραφο 8, µετά την τελεία, της 

φράσης    «Στις τηλεπικοινωνιακές    υπηρεσίες  κατά την 

έννοια της παρούσας διάταξης, περιλαµβάνεται και η 

παροχή πρόσβασης σε παγκόσµια δίκτυα πληροφοριών.». 

   

 (γ)  µε την προσθήκη µετά την παράγραφο 8, των ακόλουθων 

νέων  παραγράφων 8Α και 8Β: 

   

  «8Α.-  Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, 

    

  8Β.-Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά, συµπεριλαµβανο- 

µένων - 

    

   (α) δηµιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδων, εξ  

αποστάσεως συντήρηση προγραµµάτων και 

εξοπλισµού. 

     

   (β)     παροχή λογισµικού και ενηµέρωσή του. 

     

   (γ)   παροχή εικόνων, κειµένων, πληροφοριών και 

διάθεση βάσεων δεδοµένων. 

     

   (δ) παροχή µουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους 

τυχερών παιχνιδιών, πολιτικών, πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστηµονικών ή 
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ψυχαγωγικών εκποµπών ή εκδηλώσεων. 

     

   (ε)    παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως: 

    

        Νοείται ότι, η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου µεταξύ παρέχοντος και λήπτη 

υπηρεσίας από µόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί 

η υπηρεσία αυτή ως υπηρεσία που παρέχεται 

ηλεκτρονικά.». 

    

      (4) µε τη διαγραφή στην παράγραφο 10 της φράσης «µέχρι 9» 

(δεύτερη γραµµή) και την αντικατάσταση της µε τη φράση «µέχρι 7 

και 9». 

   
Τροποποίηση 

του Τέταρτου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

60. Το Τέταρτο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  Με την προσθήκη στον τίτλο, µετά τις λέξεις «Άρθρο 14», 

των λέξεων «και 14Α». 

  

        (β)  µε την προσθήκη, πάνω από τις λέξεις «Άρθρο 14 και 14Α», 

του τίτλου «ΜΕΡΟΣ Ι». 

  

        (γ)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την παράγραφο 1, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου 1Α - 

  

  «1Α.-(1)  Όταν - 

   

   (α) οποιαδήποτε αγαθά των οποίων η παράδοση 

συνεπάγεται τη µεταφορά τους προς τη 

∆ηµοκρατία - 
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    (i)     επιβαρύνονται σε σχέση µε τη 

µεταφορά  τους προς τη ∆ηµοκρατία µε 

ειδικό φόρο κατανάλωσης. ή 

    (ii)    αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα 

τα  οποία σε σχέση µε τη µεταφορά 

τους προς τη ∆ηµοκρατία 

επιβαρύνονται µε φόρο κατανάλωσης. 

ή 

    (iii) για αυτή τη µεταφορά υπόκεινται, 

σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη που 

εκάστοτε ισχύει για µεταβατικούς 

σκοπούς σε σχέση µε την ένταξη 

οποιουδήποτε Κράτους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε 

εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης. 

    

   τότε η αξία της παράδοσης, θα θεωρείται ότι είναι 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου το 

άθροισµα της αξίας της, και   του   ποσού, στην 

έκταση που δεν έχει ήδη περιληφθεί στην αξία 

αυτή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, ανάλογα 

µε την περίπτωση, του εισαγωγικού δασµού ή του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του φόρου 

κατανάλωσης που έχει ή θα καταβληθεί σε σχέση 

µε τα αγαθά.». 

   

   (δ) µε την προσθήκη στην παράγραφο 4(1), 

αµέσως µετά την υπό-υποπαράγραφο (γ), 

της ακόλουθης νέας υπό-παραγράφου (δ): 

     

    «(δ) της παραγράφου 3(ε) του ∆εύτερου 

Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου,»· 
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   (ε)   µε τη διαγραφή στην παράγραφο 8(1), της 

φράσης που αρχίζει µε τις λέξεις «µε τη τιµή 

συναλλάγµατος» και τελειώνει µε τις λέξεις 

«οι υπηρεσίες» και αντικατάσταση της µε τη 

φράση «λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του 

νοµίσµατος αυτού προς την κυπριακή λίρα, 

κατά τη σχετική ηµέρα, σύµφωνα µε την 

εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία. 

   

   (στ) µε τη διαγραφή στην παράγραφο 8 της  

υποπαραγράφου (2) και την αναρίθµηση της 

υποπαραγράφου (3) σε «(2)». 

    

   (ζ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά την 

παράγραφο 9, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου 10: 

   

   «10. ΄Οταν υπάρχει µίσθωση της ακίνητης 

Ιδιοκτησίας, που καθορίζεται στην 

παράγραφο 9 (α)ιι του Πίνακα Α του 

Πέµπτου Παραρτήµατος και στις 

παραγράφους 1(β) µέχρι 4 του ΄Ογδοου 

Παραρτήµατος, µε δικαίωµα εξαγοράς, η 

αξία της συναλλαγής είναι η 

συµφωνηθείσα τιµή µετά την αφαίρεση των 

τµηµατικών καταβαλλόµενων µισθωµάτων 

για τα οποία οφείλεται ξεχωριστός φόρος, 

ως παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο που 

προβλέπεται από τη συµφωνία να 

καταβάλλονται.»· 

    

   (η)  µε την προσθήκη, αµέσως µετά την 

παράγραφο 9 του Μέρους Ι, του ακόλουθου 

νέου Μέρους ΙΙ: 
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 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ- 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

  

 1.-(1)  Όταν αγαθά, σε τέτοιες περιπτώσεις που το Υπουργικό 

Συµβούλιο δύναται µε Κανονισµούς να καθορίζει, αποκτώνται στη 

∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος - 

  

  (α) επιβαρύνονται σε σχέση µε τη µεταφορά τους προς τη 

∆ηµοκρατία   µε     ειδικό      φόρο       κατανάλωσης.   ή 

   

  (β) αφορούν καινούργια µεταφορικά µέσα τα οποία σε 

σχέση µε τη µεταφορά τους προς τη ∆ηµοκρατία 

επιβαρύνονται µε φόρο κατανάλωσης. ή 

   

  (γ) για αυτή τη µεταφορά υπόκεινται, σύµφωνα µε 

οποιαδήποτε διάταξη που εκάστοτε ισχύει για 

µεταβατικούς σκοπούς σε σχέση µε την ένταξη 

οποιουδήποτε κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

οποιοδήποτε εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης, 

   

  τότε η αξία της παράδοσης, θεωρείται ότι είναι για τους 

σκοπούς του παρόντος Νόµου το άθροισµα της αξίας της 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η παρούσα παράγραφος και 

του ποσού, στην έκταση που δεν έχει ήδη περιληφθεί στην 

αξία αυτή, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, ανάλογα µε 

την περίπτωση, του εισαγωγικού δασµού ή του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης ή του φόρου κατανάλωσης που έχει ή 

θα καταβληθεί σε σχέση µε τα εν λόγω αγαθά. 

  

 2.-(1)  Όταν αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε 

οτιδήποτε το οποίο θεωρείται ως συναλλαγή για τους σκοπούς του 
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παρόντος Νόµου δυνάµει της παραγράφου 4(1) ή 4Α του ∆εύτερου 

Παραρτήµατος, η αξία της σχετικής πράξης καθορίζεται, στην 

περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντιπαροχή, σύµφωνα µε 

την υποπαράγραφο (2). 

  

      (2)  Η αξία της πράξης είναι - 

  

 (α) τόση χρηµατική αντιπαροχή όση θα ήταν πληρωτέα από τον 

προµηθευτή που πραγµατοποιεί την παράδοση αν 

επρόκειτο, κατά  το χρόνο της απόκτησης, να αγοράσει 

αγαθά πανοµοιότυπα από κάθε άποψη, περιλαµβανοµένης 

της ηλικίας και της κατάσταση, µε τα εν λόγω αγαθά. ή 

   

 (β)  αν η αξία δεν µπορεί να εξακριβωθεί σύµφωνα µε την 

παράγραφο (α), τόση χρηµατική αντιπαροχή όση θα ήταν 

πληρωτέα από τον προµηθευτή αν επρόκειτο κατά το χρόνο 

εκείνο να αγοράσει αγαθά όµοια και της ίδιας ηλικίας και 

κατάστασης µε τα εν λόγω αγαθά. ή 

   

 (γ)  αν η αξία δεν µπορεί να εξακριβωθεί ούτε µε βάση την 

παράγραφο (α) ούτε µε βάση την παράγραφο (β), το κόστος 

παραγωγής των εν λόγω αγαθών αν επρόκειτο να 

παραχθούν κατά το χρόνο εκείνο. 

   

      (3)  Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (2), το ποσό της 

χρηµατικής αντιπαροχής που θα ήταν πληρωτέο από οποιοδήποτε 

πρόσωπο αν επρόκειτο να αγοράσει οποιαδήποτε αγαθά, λογίζεται 

ότι είναι το ποσό που θα ήταν πληρωτέο ύστερα από την αφαίρεση 

οποιουδήποτε ποσού που συµπεριλαµβάνεται στην τιµή αγοράς ως 

Φ.Π.Α. επί της παράδοσης των αγαθών στο εν λόγω πρόσωπο. 

  

 3.-(1) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου, όταν - 
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  (α)  αγαθά αποκτώνται από άλλο κράτος µέλος. και 

  (β)  οποιοδήποτε ποσό σχετικό µε τον καθορισµό της 

αξίας της σχετικής πράξης είναι εκφρασµένο σε 

νόµισµα άλλο από την Κυπριακή λίρα, 

   

 τότε, για τους σκοπούς καθορισµού της αξίας της σχετικής πράξης, 

το ποσό αυτό µετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες λαµβάνοντας υπόψη 

την ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς την Κυπριακή λίρα, κατά τη 

σχετική ηµέρα, σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή 

νοµοθεσία. 

   

 

 

     (2)  Όταν αγαθά αποκτώνται από κράτος µέλος, η κατάλληλη τιµή 

συναλλάγµατος θα πρέπει να καθορίζεται για το σκοπό καθορισµού  

της αξίας της σχετικής πράξης  µε  αναφορά στο σχετικό χρόνο. και  

αντίστοιχα,    η ηµέρα   κατά την οποία εµπίπτει ο εν λόγω χρόνος 

είναι η σχετική ηµέρα για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1). 

  

 4.  Στο παρόν Μέρος - 

  

 «σχετική πράξη», σε σχέση µε οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών 

από άλλο κράτος µέλος, σηµαίνει την πράξη σύµφωνα µε την οποία 

τα αγαθά αποκτώνται. 

  

 «ο σχετικός χρόνος», σε σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση, 

σηµαίνει - 

  

  (α)  αν το πρόσωπο από το οποίο αποκτώνται τα αγαθά  δεν 

είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και ο χρόνος της 

απόκτησης δεν καθορίζεται σύµφωνα µε Κανονισµούς που 

εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 12Γ(3), ο χρόνος του 

γεγονότος ο οποίο, σε σχέση µε αυτή την απόκτηση, είναι 

το πρώτο σχετικό γεγονός για τους σκοπούς φορολόγησης 

της απόκτησης. και 
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  (β)  σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο χρόνος της 

απόκτησης.». 

  

 3.-(1) Τηρουµένων των επόµενων διατάξεων της παρούσας 

παραγράφου, όταν - 
  
  (α)   αγαθά αποκτώνται από άλλο Κράτος µέλος. και 
  
  (β)  οποιοδήποτε ποσό σχετικό µε τον καθορισµό της αξίας της 

σχετικής πράξης είναι εκφρασµένο σε νόµισµα άλλο από 

την Κυπριακή λίρα, 
  
 τότε, για τους σκοπούς καθορισµού της αξίας της σχετικής 

πράξης, το ποσό αυτό µετατρέπεται σε Κυπριακές λίρες 

λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού προς 

την Κυπριακή λίρα, κατά τη σχετική ηµέρα, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισµό της 

δασµολογητέας αξίας. 
  
      (2)  Όταν αγαθά αποκτώνται από κράτος µέλος, η κατάλληλη τιµή 

συναλλάγµατος θα πρέπει να καθορίζεται για το σκοπό καθορισµού 

της αξίας της σχετικής πράξης µε αναφορά στο σχετικό χρόνο. και 

αντίστοιχα, η ηµέρα κατά την οποία εµπίπτει ο εν λόγω χρόνος είναι 

η σχετική ηµέρα για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1) πιο 

πάνω. 
  
 4.  Στο παρόν Μέρος - 
  
 «σχετική πράξη», σε σχέση µε οποιανδήποτε απόκτηση αγαθών 

από άλλο κράτος µέλος, σηµαίνει την πράξη σύµφωνα µε την οποία 

τα αγαθά αποκτώνται. 
  
 «ο σχετικός χρόνος», σε σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση, 

σηµαίνει - 
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  (α)   αν το πρόσωπο από το οποίο αποκτώνται τα αγαθά 

δεν είναι υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και ο χρόνος 

της απόκτησης δεν καθορίζεται σύµφωνα µε 

Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 

12Γ(3), ο χρόνος του γεγονότος το οποίο, σε σχέση µε 

αυτή την απόκτηση, είναι το πρώτο σχετικό γεγονός για 

τους σκοπούς φορολόγησης της απόκτησης. και 
  
  (β)  σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο χρόνος της 

απόκτησης». 
  
Τροποποίηση 

του Πέµπτου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

61. Το Πέµπτο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) µε τη διαγραφή στην παράγραφο 2(α) του Πίνακα Α της 

φράσης «του ∆εύτερου Πίνακα του εκάστοτε σε ισχύ περί 

Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Καταναλώσεως Νόµου» 

(δεύτερη και τρίτη γραµµή) και την προσθήκη της φράσης 

«της συνδυασµένης ονοµατολογίας όπως αυτή θεσπίστηκε 

από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου 

για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό 

δασµολόγιο όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 

  

 (β) µε τη διαγραφή στην παράγραφο 2(β) του Πίνακα Α, της 

φράσης που αρχίζει µε τις λέξεις «που παρουσιάζονται» 

(Τρίτη γραµµή) και τελειώνει µε τις λέξεις «οικιακές χρήσεις» 

(έβδοµη γραµµή) και αντικατάσταση της µε τη φράση «που 

προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στην αγροτική 

παραγωγή.»· 

  



  
132 

 
 (γ) µε την προσθήκη στον Πίνακα Α, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων 4 µέχρι 9: 

   

  «4. Παραδόσεις νερού µη εµφιαλωµένου. 

   

  5. Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε 

ξεχωριστά φύλλα.  Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις 

τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή µε 

διαφηµίσεις.  Λευκώµατα ή βιβλία µε εικόνες και 

λευκώµατα για ιχνογράφηση ή χρωµατισµό, για παιδιά.  

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή 

µη, έστω και δεµένη.  Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα 

κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι χάρτες 

τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, 

τυπωµένα.  Τα είδη της παρούσας παραγράφου 

κατατάσσονται στους Κωδικούς  ΣΟ 49.01 µέχρι ΣΟ 

49.05. 

   

  6.  Παράδοση των εξής αγαθών: 

   

  (α) Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, 

ανελκυστήρες , µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος 

αναπήρων και παρόµοια), που χρησιµοποιούνται 

για την εξυπηρέτηση αναπήρων του Κωδικού ΣΟ 

ex. 84.28. 

   

  (β) Γραφοµηχανές µε χαρακτήρες Braille και ειδικές 

ηλεκτρονικές γραφοµηχανές (ηλεκτρονικές 

συσκευές επικοινωνίας τσέπης), για ανάπηρα 

πρόσωπα του Κωδικού ΣΟ ex. 84.69. 

   

  (γ) Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα 

για αναπήρους, έστω και µε κινητήρα ή άλλο 

µηχανισµό προώθησης του Κωδικού ΣΟ 87.13. 
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  (δ) Είδη και συσκευές ορθοπεδικές, στα οποία 

περιλαµβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες 

και οι επίδεσµοι και οι πατερίτσες.  Νάρθηκες, 

υποστηρίγµατα και άλλα είδη και συσκευές για 

κατάγµατα.  Είδη και συσκευές προσθέσεως.  

Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους 

κωφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται µε 

το χέρι,  φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται 

στον ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την 

αναπλήρωση µιας έλλειψης ή τη θεραπεία µιας 

αναπηρίας.  Εξαιρούνται τα µέρη και εξαρτήµατα 

των πιο πάνω αγαθών.  Τα είδη της παρούσας 

υποπαραγράφου κατατάσσονται στον Κωδικό ΣΟ 

ex. 90.21 του ∆ασµολογίου. 

   

  (ε) Αναπνευστικές συσκευές για τη θεραπεία του 

άσθµατος (αεροθάλαµοι µε δοσιµετρικούς 

εισπνευστήρες, νεφελωτές εισπνεόµενων υγρών 

φαρµάκων του Κωδικού ΣΟ ex 90.19 και 

σπιρόµετρα για καταµέτρηση της αναπνευστικής 

ικανότητας του ασθενούς του Κωδικού ΣΟ ex 

90.18). 

   

  7. Παράδοση των εξής αγαθών: 

   

  (α) παγωτά, παγωτοσκευάσµατα, γιαουρτοπαγωτό, 

γρανίτες και παρόµοια προϊόντα χωρίς περαιτέρω 

προπαρασκευή· 

   

  (β) αλατισµένα ή πικάντικα προϊόντα από δηµητριακά 

(εξαιρουµένων των δηµητριακών που 

καταναλώνονται συνήθως µε την προσθήκη 

γάλακτος για πρωϊνό) συσκευασµένα για 

ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω 
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προπαρασκευή· 

   

  (γ) αλατισµένα ή πικάντικα προϊόντα από πατάτα ή 

υποκατάστατα της συσκευασµένα για ανθρώπινη 

κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή· 

   

  (δ) ξηροί καρποί αλατισµένοι ή καβουρδισµένοι ή 

πικάντικοι συσκευασµένοι για ανθρώπινη 

κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή· 

   

  8.  Παράδοση υγραερίου. 

   

  9(α)(i)  µεταβίβαση κτιρίων ή τµηµάτων τους και του 

οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά ή και 

εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτών 

εφόσον πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη 

εγκατάσταση σ’ αυτά, και που χρησιµοποιούνται 

ως πρώτη κατοικία 

 

       (ii) µεταβίβαση της κατοχής κτιρίων ή τµηµάτων 

τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί 

µε αυτά ή και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ 

αυτών, δυνάµει σύµβασης πώλησης τους ή 

δυνάµει συµφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα 

µεταβιβαστούν και τα κτίρια µαζί µε το οικόπεδο 

που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά σε κάποιο χρόνο 

στο µέλλον ή δυνάµει µίσθωσης τους µε 

δικαίωµα εξαγοράς, εφόσον πραγµατοποιείται 

πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά και 

που χρησιµοποιούνται ως πρώτη κατοικία 
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  (β) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, κτίρια 

θεωρούνται τα κτίσµατα γενικά και κάθε είδους 

κατασκευές που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το 

έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο. 

 

  (γ) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, πρώτη 

εγκατάσταση σηµαίνει την πρώτη χρησιµοποίηση, 

µε οποιοδήποτε τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την 

ανέγερση τους, περιλαµβανοµένων της 

ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, µίσθωσης ή 

οποιασδήποτε άλλης χρήσης. 

   

  (δ) Οι όροι, προϋποθέσεις και κριτήρια εφαρµογής της 

παραγράφου αυτής θα καθορίζονται µε 

Κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό 

Συµβούλιο. 

 

(ε) (i)  Οι διατάξεις των υποπαραγράφων (α)(i)(ii), (β) 

και (γ) της παρούσας Παραγράφου δεν 

εφαρµόζονται για τα κτίρια για τα οποία έχει 

κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη αίτηση 

έκδοσης πολεοδοµικής άδειας πριν την 1η 

Μαΐου 2004.       

   

 

 

       (ii)  Στις περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν 

απαιτείται η κατάθεση πολεοδοµικής άδειας 

δυνάµει Γενικού ή Ειδικού ∆ιατάγµατος 

Ανάπτυξης, οι διατάξεις των υποπαραγράφων 

(α)(i)(ii), (β) και (γ) της παρούσας Παραγράφου 

εφαρµόζονται για τα κτίρια για τα οποία έχει 

κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη αίτηση για 

έκδοση άδειας οικοδοµής µετά την 1η Μαΐου 

2004.   
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            Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος– 

 

            «πολεοδοµική άδεια» σηµαίνει την πολεοδοµική 

άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα Νόµο για την έκδοση πολεοδοµικών 

αδειών 

 

   

     «άδεια οικοδοµής» σηµαίνει την άδεια οικοδοµής 

που εκδίδεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε 

ισχύοντα Νόµο για την έκδοση αδειών 

οικοδοµής.» 

   

 (δ) µε την προσθήκη στον Πίνακα Β, αµέσως µετά την 

παράγραφο 5, της ακόλουθης νέας παραγράφου 6: 

  

  «6. Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών που 

φέρουν µαζί τους αστικά και αγροτικά λεωφορεία µε 

κόµιστρο για κάθε επιβάτη.» 

  
Τροποποίηση 

του Έκτου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

62.  Το Έκτο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο 1 των λέξεων «στη 

∆ηµοκρατία» (πρώτη γραµµή) και την αντικατάστασή τους 

µε τη φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών». 

  

 (β) µε τη διαγραφή της παραγράφου 2 και την αντικατάσταση 

της µε την πιο κάτω νέα παράγραφο: 
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 «2. Υπηρεσίες που συνίστανται σε εργασίες που 

εκτελούνται επί κινητών αγαθών τα οποία έχουν για σκοπό 

αυτό αποκτηθεί ή ληφθεί σε οποιοδήποτε κράτος µέλος, ή 

εισαχθεί στο εσωτερικό οποιουδήποτε κράτους µέλους, και 

στη συνέχεια πρόκειται, να εξαχθούν και πράγµατι  

εξάγονται σε τόπο εκτός των κρατών µελών - 

  

  (α)    από ή για λογαριασµό του παρέχοντος τις 

υπηρεσίες. ή 

  

  (β)  όταν ο λήπτης των υπηρεσιών ανήκει σε τόπο 

εκτός των κρατών µελών, από ή για λογαριασµό 

του λήπτη.»· 

  

 (γ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 5(ε) των λέξεων «ή 

αγαθών (πρώτη γραµµή)». 

  

 (δ)  µε την προσθήκη στην παράγραφο 5 της ακόλουθης νέας  

υποπαραγράφου (στ) - 

  

 «(στ)  Μεταφορά αγαθών από τόπο εντός των κρατών 

µελών σε τόπο εκτός των κρατών µελών ή 

αντίστροφα στην έκταση που η µεταφορά παρέχεται 

στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας.». 

  

 (ε)  µε την προσθήκη στην υποπαράγραφο 6(α) πριν την 

άνω τελεία της φράσης «εκτός των κρατών µελών». 

  

 (στ) µε τη διαγραφή της υποπαραγράφου 6(β) και 

αντικατάστασή της µε την πιο κάτω νέα υποπαράγραφο: 

  

 «(β) την εισαγωγή αγαθών τα οποία προορίζονται να 

υπαχθούν στα καθεστώτα της παραγράφου 10». 
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 (ζ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 8 της φράσης «από τη 

∆ηµοκρατία» (δεύτερη γραµµή) και την αντικατάσταση 

της µε τη φράση «σε τόπο εκτός των κρατών µελών» και 

διαγραφή της φράσης «εκτός της ∆ηµοκρατίας» (τρίτη 

γραµµή) και αντικατάσταση της µε τη φράση «εκτός των 

κρατών µελών». 

  

 (η)  µε την προσθήκη αµέσως µετά την παράγραφο 8 της 

ακόλουθης νέας παραγράφου 8Α: 

  

 «(8Α)  Υπηρεσίες ενδοκοινοτικής µεταφοράς αγαθών 

εντός της έννοιας των εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας (Γενικών) Κανονισµών, από ή 

προς τα νησιά που απαρτίζουν τις αυτόνοµες περιοχές 

των Αζορών και της Μαδέρας ή µεταξύ αυτών των 

τόπων, στην έκταση που οι υπηρεσίες θεωρούνται ως 

παρεχόµενες στη ∆ηµοκρατία.». 

  

 (θ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 9 της φράσης «της 

∆ηµοκρατίας» (πέµπτη και έκτη γραµµή) και 

αντικατάστασή της µε τη φράση «των κρατών µελών» 

και την προσθήκη, αµέσως µετά το τέλος της 

παραγράφου, της φράσης «Εξαιρούνται οι παροχές 

υπηρεσιών των πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν 

στο όνοµα και για λογαριασµό των ταξιδιωτών εφόσον 

αυτές πραγµατοποιούνται σε άλλο κράτος µέλος.». 

  

 (ι)   µε τη διαγραφή της παραγράφου 10 και την προσθήκη 

της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  

 «10(α) Παραδόσεις αγαθών υποκειµένων σε 

εισαγωγικό δασµό ή ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο 

κατανάλωσης που πραγµατοποιούνται µετά την είσοδο 

τους στη ∆ηµοκρατία από τόπο εκτός των κρατών 
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µελών αλλά προτού λάβουν τελωνειακό προορισµό. 

  

 (β) Παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών που 

προορίζονται - 

  

 (i)  να προσκοµιστούν στο τελωνείο και να 

τεθούν ενδεχοµένως σε αποθήκες 

προσωρινής εναπόθεσης,  

 (ii)    να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη 

αποθήκη, 

 (iii) να τεθούν σε καθεστώς τελωνειακής  

αποταµίευσης   ή ενεργητικής τελειοποίησης, 

 (iv)  να γίνουν δεκτά στα χωρικά θαλάσσια ύδατα 

της ∆ηµοκρατίας, για να ενσωµατωθούν σε 

εξέδρες γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης, µε 

σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, 

µετασκευή ή τον εξοπλισµό τους ή για τη 

σύνδεση των εξέδρων αυτών µε τη ξηρά, 

καθώς και για το ανεφοδιασµό αυτών των 

εξέδρων γεωτρήσεων ή εκµετάλλευσης, 

 (v)   να τεθούν σε φορολογική αποθήκη όπως 

προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί 

Φόρων Κατανάλωσης Νόµο, εφόσον 

πρόκειται για προϊόντα για τα οποία οι 

κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν ότι 

υπάγονται στο καθεστώς των φορολογικών 

αποθηκών της Οδηγίας 92/12/ΕOK του 

Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 

σχετικά µε το γενικό καθεστώς, την κατοχή, 

την κυκλοφορία και τους ελέγχους των 

προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης. 
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(vi)  να τεθούν σε χώρους υπό τελωνειακή 

επιτήρηση, αποθηκών ανεφοδιασµού µε 

βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της 

Επιτροπή  της 15ης        Απριλίου 1999 για  

τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του 

καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής 

για τα γεωργικά προϊόντα. 

  

 Τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (i) µέχρι (v) καθεστώτα 

νοούνται  όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε σε 

ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία. 

  

 (γ)    Παροχές υπηρεσιών συναφείς µε τις παραδόσεις και 

αποκτήσεις αγαθών που αναφέρονται στην 

υποπαράγραφο (β) της παρούσας παραγράφου. 

  

 (δ)  Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που 

πραγµατοποιούνται: 

  

 (i) στους χώρους που απαριθµούνται στην 

υποπαράγραφο (β)(i)  µέχρι (β)(iv), µε διατήρηση µιας 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω 

υποπαράγραφο. 

 (ii) στους χώρους που απαριθµούνται στην 

υποπαράγραφο (β)(ν) µε διατήρηση, στο εσωτερικό 

της ∆ηµοκρατίας, της κατάστασης που αναφέρεται 

στην εν λόγω υποπαράγραφο. 

  

 (ε)     Παραδόσεις αγαθών: 

  

 (i)  µε διατήρηση των καθεστώτων προσωρινής 

εισαγωγής, µε πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς 

δασµούς ή εξωτερικής διαµετακόµισης, µε διατήρηση 

της διαδικασίας της εσωτερικής Kοινοτικής 
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διαµετακόµισης, 

  (ii) καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται 

άµεσα µε τις παραδόσεις αυτές.». 

  

 (ια)   µε τη διαγραφή στην παράγραφο 11 της λέξης 

«∆ηµοκρατίας», σε δύο περιπτώσεις, και την 

αντικατάστασή της αντίστοιχα µε τη λέξη «Κοινότητας». 

  

 (ιβ)  µε την προσθήκη στην παράγραφο 16 µετά τη λέξη 

«επισιτισµού» (τρίτη γραµµή) της φράσης «Ο Έφορος 

δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει τα κριτήρια που θα 

εφαρµόζονται για να κριθεί αν µια δραστηριότητα συνιστά 

δραστηριότητα επισιτισµού». 

  

 (ιγ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 16(γ) των λέξεων 

«σιρόπια, συµπυκνώµατα» και αντικατάστασή της µε τη 

φράση «σιρόπια, αρωµατισµένα ή/και χρωµατισµένα.  

Συµπυκνώµατα». 

  

 (ιδ) µε την προσθήκη στην παράγραφο 16, αµέσως µετά την 

υποπαράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 

(ε): 

  

  «(ε) Τα πιο κάτω προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση: 
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  (i) παγωτά, παγωτοσκευάσµατα, γιαουρτοπαγωτό,  

γρανίτες και παρόµοια προϊόντα χωρίς 

περαιτέρω προπαρασκευή· 

(ii) αλατισµένα ή πικάντικα προϊόντα από 

δηµητριακά εξαιρουµένων των δηµητριακών που 

καταναλώνονται συνήθως µε την προσθήκη 

γάλακτος για πρωϊνό) συσκευασµένα για 

ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω 

προπαρασκευή· 

(iii) αλατισµένα ή πικάντικα προϊόντα από πατάτα ή 

υποκατάστατα της συσκευασµένα για ανθρώπινη 

κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή· 

(iv) ξηροί καρποί αλατισµένοι ή καβουρδισµένοι ή 

πικάντικοι συσκευασµένοι για ανθρώπινη 

κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προπαρασκευή.»· 

  

 (iε)   κατάργηση των παραγράφων 13, 19, 20, 21,22 και 23. 

  
Τροποποίηση 

του Έβδοµου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

63. Tο Έβδοµο Παράρτηµα του βασικού νόµου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α)  Με την προσθήκη, µετά την υποπαράγραφο (ζ) της 

παραγράφου 3 του Πίνακα Α, της ακόλουθης νέας 

υποπαραγράφου (η): 

  

  

 
 

31(Ι) του 1996. 
 

«(η) διαιτολόγους και κλινικούς διαιτολόγους 

εγγεγραµµένους στο Μητρώο που τηρείται 

σύµφωνα µε τον περί Εγγραφής Επιστηµόνων 

Τροφίµων, Τεχνολόγων Τροφίµων και 

∆ιαιτολόγων και Άλλα Συναφή Θέµατα Νόµο του 

1996 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 
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 (β)  µε την προσθήκη, µετά το τέλος της παραγράφου 6 του 

Πίνακα Α, της φράσης «νοουµένου ότι η εξαίρεση αυτή δε 

δηµιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του 

ανταγωνισµού». 

  

      (γ) µε την προσθήκη στον Πίνακα Β µετά την παράγραφο 5 της 

ακόλουθης νέας παραγράφου 6: 

  

 «6.  Η εισαγωγή χρυσού από την Κεντρική Τράπεζα.». 

  
Τροποποίηση 

του Όγδοου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

64.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε τη διαγραφή του ΄Ογδοου 

Παραρτήµατος και την αντικατάστασή του µε το ακόλουθο νέο 

Παράρτηµα: 

  «ΟΓ∆ΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(΄Αρθρο 39) 

ΑΚΙΝΗΤΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 

   

  1.  Οι ακόλουθες συναλλαγές είναι εξαιρούµενες συναλλαγές: 

   

  (α) µίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας, εξαιρουµένων - 
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  (i) της παροχής διαµονής στα πλαίσια του 

ξενοδοχειακού  ή παρεµφερούς τοµέα, 

περιλαµβανοµένης και της διαµονής σε 

κατασκηνωτικούς χώρους, 

(ii) της µίσθωσης υποστατικών ή χώρων για 

στάθµευση οχηµάτων, 

(iii) της µίσθωσης εξοπλισµού και µηχανηµάτων 

µόνιµα εγκατεστηµένων, 

(iv)      της µίσθωσης χρηµατοθυρίδων, και  

(ν)   της µίσθωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας που 

καθορίζεται στις παραγράφους 1(β) µέχρι 4 του 

παρόντος Παραστήµατος, µε δικαίωµα 

εξαγοράς. 

 

  (β)  παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας εξαιρουµένων των πιο 

κάτω συναλλαγών: 

   

  (i) µεταβίβαση κτιρίων ή τµηµάτων τους και του 

οικοπέδου που µαταβιβάζεται µαζί µε αυτά ή 

και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτών 

εφόσον πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη 

εγκατάσταση σ’ αυτά, 

(ii) µεταβίβαση της κατοχής κτιρίων ή τµηµάτων 

τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί 

µε αυτά ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ 

αυτών, δυνάµει σύµβασης πώλησης τους  ή 

δυνάµει συµφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα 

µεταβιβαστούν και τα κτίρια µαζί µε το οικόπεδο 

που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά σε κάποιο 

χρόνο στο µέλλον ή δυνάµει µίσθωσης τους µε 

δικαίωµα εξαγοράς, εφόσον πραγµατοποιείται 

πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά. 
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  2.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, κτίρια 

θεωρούνται τα κτίσµατα γενικά και κάθε είδους κατασκευές 

που συνδέονται µε τα κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο 

σταθερό και µόνιµο. 

   

  3.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, πρώτη 

εγκατάσταση σηµαίνει την πρώτη χρησιµοποίηση, µε 

οποιοδήποτε τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την ανέγερση 

τους, περιλαµβανοµένων της ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, 

µίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης. 

   

  4.  (α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1(β)(i) και (ii), 2 και 3 

του παρόντος Παραρτήµατος δεν εφαρµόζονται για τα κτίρια 

για τα οποία έχει κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη αίτηση 

έκδοσης πολεοδοµικής άδειας πριν την 1 Μαΐου 2004. 

   

  (β)  Στις περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν απαιτείται 

η κατάθεση πολεοδοµικής άδειας δυνάµει Γενικού ή Ειδικού 

∆ιατάγµατος Ανάπτυξης, οι διατάξεις των παραγράφων 1(β) Ι 

και ΙΙ, 2 και 3 του παρόντος Παραρτήµατος εφαρµόζονται για 

τα κτίρια για τα οποία έχει κατατεθεί δεόντως συµπληρωµένη 

αίτηση για έκδοση άδειας οικοδοµής µετά την 1 Μαΐου, 2004. 

   

  Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος- 

   

   «πολεοδοµική άδεια» σηµαίνει την πολεοδοµική άδεια που 

εκδίδεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Νόµο για την 

έκδοση πολεοδοµικών αδειών 

   

  «άδεια οικοδοµής» σηµαίνει την άδεια οικοδοµής που 

εκδίδεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα Νόµο για την 

έκδοση αδειών οικοδοµής. 
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Τροποποίηση 

του ∆έκατου 

Παραρτήµατος 

του βασικού 

νόµου. 

65.  Το ∆έκατο Παράρτηµα τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 1(1) από τον τίτλο της 

φράσης «τιµολόγια Φ.Π.Α.». 

  

 (β)  µε τη διαγραφή από την παράγραφο 1(1) της φράσης που 

αρχίζει από «και µπορούν να απαιτούν» (τρίτη και τέταρτη 

γραµµή) και λήγει µε τη φράση «πρέπει να περιέχονται σε 

τιµολόγιο Φ.Π.Α.» (τελευταία γραµµή). 

  

 (γ)  µε τη διαγραφή της υποπαραγράφου (2). 

  

 (δ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά την υποπαράγραφο (1) της 

παραγράφου 1, νέων υποπαραγράφων (2) µέχρι (2Β): 

  

 «(2) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου 

µπορούν να απαιτούν την υποβολή στον Έφορο από 

υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, σε τέτοιους χρόνους και 

διαστήµατα, σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιο τύπο και 

µε τέτοιο τρόπο που µπορεί να - 

  

 (α)  καθορίζονται στους Κανονισµούς. ή 

  

 (β)  καθορίζονται από τον Έφορο σύµφωνα µε τις εξουσίες 

που του παρέχονται µε βάση τους Κανονισµούς, 
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 δηλώσεων που περιέχουν τέτοιες λεπτοµέρειες πράξεων 

που αφορούν τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα και οι 

οποίες πράξεις συνεπάγονται τη µετακίνηση των αγαθών 

µεταξύ κρατών µελών, και για τα πρόσωπα που 

εµπλέκονται µε αυτές τις πράξεις, όπως µπορεί να 

καθορίζονται στους Κανονισµούς. 

  

  (2Α) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου 

µπορούν να προβλέπουν αναφορικά µε τις περιπτώσεις 

που - 

  

 (α) οποιαδήποτε αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ή αφορούν καινούργια µεταφορικά 

µέσα αποκτώνται στη ∆ηµοκρατία από άλλο 

κράτος µέλος από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

  

 (β) η απόκτηση των αγαθών αποτελεί φορολογητέα 

απόκτηση και δεν είναι σύµφωνα µε φορολογητέα 

συναλλαγή. και 

  

 (γ) το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υποκείµενο στο φόρο 

πρόσωπο κατά το χρόνο της απόκτησης, 

  

  όπως απαιτείται το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά 

να επιδίδει στον Έφορο τέτοια ειδοποίηση αναφορικά 

µε την απόκτηση, και όπως απαιτείται οποιοδήποτε 

Φ.Π.Α. επί της απόκτησης να καταβάλλεται, σε τέτοιο 

χρόνο και σε τέτοιο τύπο και µε τέτοιο τρόπο όπως 

µπορεί να καθορίζονται στους Κανονισµούς. 

   

  (2Β) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας παραγράφου 

µπορούν να προβλέπουν αναφορικά µε ειδοποίηση 

δυνάµει της παραγράφου (2Α) - 
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  (α)  να περιέχει τέτοιες λεπτοµέρειες σχετικά µε την 

απόκτηση που γνωστοποιείται µε την 

ειδοποίηση και οποιοδήποτε Φ.Π.Α. επιβλητέο 

επί της απόκτησης όπως µπορεί να 

καθορίζονται στους κανονισµούς. και 

   

  (β)   να επιδίδεται σε καθορισµένες περιπτώσεις, από 

προσωπικό αντιπρόσωπο, διαχειριστή 

πτώχευσης, παραλήπτη, διαχειριστή, 

εκκαθαριστή ή πρόσωπο που ενεργεί 

διαφορετικά υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα σε 

σχέση µε το πρόσωπο που πραγµατοποιεί την 

απόκτηση.». 

   

  (δ)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 1(5) της 

φράσης που αρχίζει µε τις λέξεις «ο Φ.Π.Α. σε 

σχέση» και τελειώνει µε τις λέξεις «να επιτρέψει ο 

Έφορος» και αντικατάσταση τους µε τις ακόλουθες 

νέες υποπαραγράφου (α) και (β): 

   

  «(α) ο Φ.Π.Α. σε σχέση µε οποιανδήποτε 

παράδοση δασµολογητέων αγαθών από 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, ή  
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  (ε)  ο Φ.Π.Α. σε σχέση µε απόκτηση δασµολογητέων 

αγαθών από οποιοδήποτε πρόσωπο από άλλο 

κράτος µέλος, µπορεί να αποδίδεται και να 

καταβάλλεται, και οποιοδήποτε ζήτηµα αναφορικά µε 

τη συµπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού φόρου 

κατανάλωσης ή εισαγωγικού δασµού στον καθορισµό 

της αξίας της συναλλαγής ή απόκτησης, µε αναφορά 

στο χρόνο που γίνεται απαιτητός οποιοσδήποτε 

φόρος κατανάλωσης ή ειδικός φόρος κατανάλωσης 

µε αναφορά σε µεταγενέστερο χρόνο που µπορεί να 

επιτρέψει ο Έφορος.». 

   

  (στ)  µε την προσθήκη αµέσως µετά την παράγραφο 

1(5) της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (5Α): 

   

  «(5Α)  Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας 

παραγράφου µπορούν να προβλέπουν το 

χρόνο κατά τον οποίο οποιοδήποτε 

τιµολόγιο που περιγράφεται σε 

Κανονισµούς που εκδίδονται για τους 

σκοπούς του άρθρου 9(8)(β) ή 12Γ(1)(β) 

θεωρείται ότι έχει εκδοθεί και να 

προβλέπουν για την απόδοση και καταβολή 

του Φ.Π.Α., µε αναφορά στην ηµεροµηνία 

έκδοσης τέτοιου τιµολογίου, να περιορίζεται 

στο Φ.Π.Α. επί µόνο τόσου ποσού της αξίας 

της συναλλαγής ή απόκτησης όσου φαίνεται 

στο τιµολόγιο.». 

   

  (ζ)   µε την προσθήκη, µετά την παράγραφο 1, του 

ακόλουθου νέου τίτλου και των ακόλουθων νέων 

παραγράφων 1Α και 1Β: 

   

  «Τιµολόγια Φ.Π.Α. 
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  1Α.-(1)  Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας 

παραγράφου µπορούν να απαιτούν από 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο να 

εξασφαλίζει την έκδοση τιµολογίου (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως «τιµολόγιο Φ.Π.Α.»), 

από τον ίδιο, από τον πελάτη του ή εξ΄ 

ονόµατος του και για λογαριασµό του για τις 

παραδόσεις αγαθών και τις παροχές 

υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο, 

εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία, σε άλλο 

κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα ή αποδείξεις 

Φ.Π.Α. για παραδόσεις αγαθών ή/και 

παροχές υπηρεσιών σε άλλο πρόσωπο στη 

∆ηµοκρατία. 

   

     (2)  Το τιµολόγιο Φ.Π.Α. πρέπει να περιέχει - 

   

  (α) τέτοια στοιχεία της συναλλαγής και των 

προσώπων από και προς τα οποία παραδίδονται 

τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες. 

   

  (β)  ένδειξη για το κατά πόσο είναι επιβλητέος 

Φ.Π.Α. επί της συναλλαγής δυνάµει του παρόντος 

Νόµου ή του νόµου άλλου κράτους µέλους. 

   

  (γ) τέτοια στοιχεία οποιουδήποτε Φ.Π.Α. που 

µπορεί να είναι επιβλητέος, 

   

  όπως µπορεί να καθορίζονται σε Κανονισµούς. 

   



  
151 

 
      (3)  Κανονισµοί µπορούν να παρέχουν εξουσία 

στον Έφορο να επιτρέπει διαφοροποίηση των 

απαιτήσεων οποιωνδήποτε Κανονισµών αναφορικά 

µε τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε 

τιµολόγιο Φ.Π.Α. 

   

      (4)   Κανονισµοί µπορούν - 

   

  (α) να απαιτούν ότι το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που 

απαιτείται να παραδοθεί σε σχέση µε συναλλαγή 

οποιασδήποτε περιγραφής, να παραδίδεται 

µέσα σε καθορισµένο χρόνο ύστερα από το 

χρονικό σηµείο κατά το οποίο θεωρείται ότι 

λαµβάνει χώρα η συναλλαγή ή σε τέτοιο χρόνο 

πριν από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο 

θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα η συναλλαγή, 

όπως µπορεί να καθορίζεται στους 

Κανονισµούς. 

   

  (β)  να επιτρέπουν να εκδοθεί τιµολόγιο Φ.Π.Α. 

σε χρόνο µεταγενέστερο από εκείνο που 

απαιτείται από τους Κανονισµούς όταν εκδίδεται 

σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές οδηγίες του 

Εφόρου. 

   

       (5)   Κανονισµοί µπορούν - 

   

  (α) να προβλέπουν τον τρόπο µε τον οποίο 

παραδίδεται τιµολόγιο Φ.Π.Α., 

περιλαµβανοµένων και διατάξεων που να 

καθορίζουν προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να 

πληρούνται σε περίπτωση που το τιµολόγιο 

Φ.Π.Α. εκδίδεται από τρίτο πρόσωπο εκ µέρους 

του προµηθευτή. 
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  (β)  να καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληρούνται σε περίπτωση τιµολογίου Φ.Π.Α. 

το οποίο σχετίζεται µε περισσότερες από µια 

συναλλαγές. 

   

  (γ) να προβλέπουν, σε σχέση µε έγγραφο ή 

µήνυµα το οποίο  αναφέρεται σε τιµολόγιο 

Φ.Π.Α. και αποσκοπεί στην τροποποίηση του 

τέτοιες διατάξεις αντίστοιχες µε αυτές που 

µπορεί να προβλέπονται για τιµολόγιο Φ.Π.Α., 

κατά τη διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή. 

   

      (6)  Κανονισµοί µπορούν να παρέχουν εξουσία 

στον Έφορο να απαιτεί από πρόσωπο το οποίο έχει 

λάβει τιµολόγιο Φ.Π.Α. στη ∆ηµοκρατία, το οποίο δεν 

είναι, ή µέρος του οποίου δεν είναι εκφρασµένο σε 

επίσηµη γλώσσα της ∆ηµοκρατίας, να παράσχει 

µετάφραση του τιµολογίου, ή του µέρους του 

τιµολογίου σε επίσηµη γλώσσα της ∆ηµοκρατίας. 

   

      (7) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας 

παραγράφου - 

   

  (α) να προβλέπουν τον τόπο και τον τρόπο 

αποθήκευσης τιµολογίων Φ.Π.Α. 

   

  (β)  να θέτουν προϋποθέσεις για την αποθήκευση 

τιµολογίων Φ.Π.Α. εκτός της ∆ηµοκρατίας. 

   

      (8) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας 

παραγράφου - 
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  (α) µπορούν να εκδοθούν ώστε να τυγχάνουν 

εφαρµογής µόνο για συγκεκριµένες περιπτώσεις 

ή µόνο σε σχέση µε συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται προς πρόσωπα 

συγκεκριµένης περιγραφής. 

   

    (β) µπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για 

διαφορετικές περιπτώσεις. 

   

  Αυτοτιµολόγηση 

  1Β.-(1) Η  παράγραφος αυτή εφαρµόζεται όπου 

υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο παραδίδει στον 

εαυτό του έγγραφο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

(«τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης») το οποίο θεωρείται 

τιµολόγιο Φ.Π.Α. σε σχέση µε παραδόσεις αγαθών ή 

παροχές υπηρεσιών σε εκείνο από άλλο υποκείµενο 

στο φόρο πρόσωπο. 

   

       (2)  Τηρουµένων τέτοιων προϋποθέσεων που 

µπορεί - 

   

  (α)    να απαιτούνται. 

   

  (β)   να καθορίζονται σε Γνωστοποίηση του 

Εφόρου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

   

  (γ)  να επιβάλλονται σε συγκεκριµένη 

περίπτωση  δυνάµει οποιωνδήποτε 

Κανονισµών, τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης θα 

θεωρείται ως το τιµολόγιο Φ.Π.Α. που απαιτείται 

να παραδίδεται δυνάµει Κανονισµών µε βάση 

την παράγραφο 1Α. 

   



  
154 

 
       (3)  Για τους σκοπούς του άρθρου 9(4), τιµολόγιο 

αυτοτιµολόγησης δεν θεωρείται ότι εκδίδεται από το 

πρόσωπο το οποίο πραγµατοποιεί τη συναλλαγή. 

   

       (4)  Για τους σκοπούς του άρθρου 9(5) και (6), 

τιµολόγιο αυτοτιµολόγησης σε σχέση µε το οποίο 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις οι οποίες 

καθορίζονται στην υποπαράγραφο (2) και 

τηρουµένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων 

προϋποθέσεων που µπορεί να καθοριστούν, θα 

θεωρείται ότι εκδίδεται από το πρόσωπο το οποίο 

πραγµατοποιεί τη συναλλαγή. 

   

        Σε τέτοια περίπτωση, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή 

αίτηµα που δίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 9(5) 

ή (6) από το πρόσωπο που παρέχει το τιµολόγιο 

αυτοτιµολόγησης θα θεωρείται για εκείνους τους 

σκοπούς ότι δίδεται από το πρόσωπο το οποίο 

πραγµατοποιεί τη συναλλαγή. 

   

       (5)  Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας 

παραγράφου - 

   

  (α)  µπορούν να διαµορφωθούν ώστε να 

τυγχάνουν  εφαρµογής µόνο σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις ή µόνο σε σχέση µε συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται προς πρόσωπα 

συγκεκριµένης περιγραφής. 

   

  (β) µπορούν να προβλέπουν διαφορετικά για 

διαφορετικές περιπτώσεις.». 
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  (η)  µε την διαγραφή του τίτλου «Παραγωγή 

τιµολογίων Φ.Π.Α. από ηλεκτρονικό υπολογιστή» 

αµέσως πριν την παράγραφο 2, και αντικατάσταση 

του µε την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «Τιµολόγια Φ.Π.Α. που διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά 

µέσα και αποθήκευση τιµολογίων Φ.Π.Α. 

   

  2.-(1) Κανονισµοί µπορούν να απαιτούν, ή να 

προβλέπουν ότι ο Έφορος επιβάλλει σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, προϋποθέσεις οι  οποίες πρέπει  να 

ικανοποιούνται σε σχέση µε - 

   

  (α) τη διαβίβαση µε ηλεκτρονικά µέσα 

οποιουδήποτε στοιχείου για το οποίο εφαρµόζεται 

η παρούσα παράγραφος. 

   

   (β) την τήρηση και διατήρηση µε ηλεκτρονικά 

µέσα οποιουδήποτε τέτοιου στοιχείου ή 

πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε 

τέτοιο στοιχείο. 

   

       (2) Τα στοιχεία για τα οποία εφαρµόζεται η 

παρούσα παράγραφος είναι - 

   

  (α)   οποιοδήποτε τιµολόγιο Φ.Π.Α.. 

   

  (β)  οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αναφέρεται 

στο τιµολόγιο Φ.Π.Α. και προορίζεται να το 

τροποποιήσει. 

   

  (γ) οποιοδήποτε τιµολόγιο αναφέρεται σε 

κανονισµούς που γίνονται για τους σκοπούς 

του άρθρου 9(8)(β) ή 12Γ(1)(β). 
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       (3) Κανονισµοί δυνάµει της παρούσας 

παραγράφου δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά 

για διαφορετικές περιπτώσεις. 

   

  (θ)   µε την προσθήκη στην παράγραφο 4(2) µετά 

 τη φράση - 

   

  «Όταν τιµολόγιο» (πρώτη γραµµή) της 

φράσης «ή απόδειξη Φ.Π.Α.». 

   

  (i)   µε την προσθήκη στην παράγραφο 4(3)(α) 

µετά τη φράση  «τιµολόγιο Φ.Π.Α.» (πρώτη 

γραµµή) της φράσης «ή η απόδειξη είναι 

απόδειξη Φ.Π.Α.».  

   

  (ια)  µε την κατάργηση των υποπαραγράφων (4) 

και (5) της παραγράφου 4 και την 

αντικατάσταση τους µε τις ακόλουθες νέες 

υποπαραγράφους: 
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  «(4)(α)  Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή αµελεί 

να καταβάλει στον Έφορο οποιοδήποτε ποσό φόρου 

ή οποιοδήποτε άλλο ποσό και η άρνηση ή η αµέλεια 

εξακολουθεί για διάστηµα περισσότερο των τριάντα 

(30) ηµερών από την ηµέρα που το ποσό καθίσταται 

πληρωτέο, τότε αγαθά αξίας µέχρι το τριπλάσιο του 

οφειλόµενου ποσού, που βρίσκονται στην κατοχή ή 

υπό τη φύλαξη του προσώπου αυτού ή 

οποιουδήποτε αντιπροσώπου του ή άλλου 

προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του, 

υπόκεινται σε δήµευση δυνάµει της παρούσας 

υποπαραγράφου.  Οτιδήποτε υπόκειται σε δήµευση 

δυνάµει των διατάξεων της παρούσας 

υποπαραγράφου, µπορεί να κατασχεθεί από τον 

Έφορο ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο. 

   

  (β)  Μετά το πέρας της κατάσχεσης, ο Έφορος ή 

το εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο, 

οφείλει να επιδώσει έγγραφη δηλοποίηση για 

την κατάσχεση αγαθών ως υποκειµένων σε 

δήµευση στα υπό της παραγράφου 4(4)(α) 

αναφερόµενα πρόσωπα.  Στην εν λόγω 

δηλοποίηση θα αναφέρονται και οι λόγοι 

πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτή. 
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  (γ)   Μετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών, από 

την ηµέρα που ο Έφορος ή το 

εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο 

προβαίνει στην κατάσχεση αγαθών, ως 

υποκείµενων σε δήµευση, τα αγαθά λογίζονται 

κηρυχθέντα σε δήµευση, εκτός αν εντός της 

προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών 

υποβληθεί στον Έφορο γραπτή αµφισβήτηση 

ότι τα αγαθά δεν υπόκεινται σε δήµευση.  Σε 

περίπτωση που υποβληθεί στον έφορο 

γραπτή αµφισβήτηση, ο Έφορος οφείλει να 

ενεργήσει για να εκδοθεί δικαστική απόφαση 

για το θέµα της δήµευσης.  Εάν το δικαστήριο 

διαπιστώσει ότι τα αγαθά όταν κατασχέθηκαν 

πράγµατι υπόκειντο σε δήµευση, κηρύσσεται 

δικαστικώς η δήµευση αυτών. 

   

  (δ)    Η δικαστική διαδικασία κήρυξης 

κατασχεθέντος αγαθού µε δήµευση είναι 

αστική και δύναται να εγερθεί στη ∆ηµοκρατία. 

   

       (5) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει 

Κανονισµούς που να καθορίζουν τη διαδικασία, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για τη δήµευση των 

αγαθών που αναφέρονται στην προηγούµενη 

υποπαράγραφο, καθώς και για τον καθορισµό των 

εξουσιών και καθηκόντων του Εφόρου, αναφορικά µε 

την εφαρµογή της προηγούµενης υποπαραγράφου.». 
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  (ιβ)   µε τη διαγραφή του σηµείο της στίξης στο 

τέλος της παραγράφου 5(1) και την προσθήκη 

της φράσης «και κάθε πρόσωπο το οποίο, 

κατά το χρόνο που δεν είναι υποκείµενο στο 

φόρο πρόσωπο, αποκτά στη ∆ηµοκρατία από 

άλλο κράτος µέλος οποιαδήποτε αγαθά τα 

οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

ή αφορούν καινούρια µεταφορικά µέσα, τηρεί 

αρχεία σε σχέση µε την απόκτηση, αν αποτελεί 

φορολογητέα απόκτηση και δεν είναι σύµφωνα 

µε φορολογητέα συναλλαγή, όπως δύνανται 

να απαιτούν οι Κανονισµοί.». 

   

  (ιγ)  µε τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου 

5(7)(α) της λέξης «και», (τρίτη γραµµή), τη 

διαγραφή της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου 5(7)(β) και την αντικατάσταση 

της µε άνω τελεία, και προσθήκη της λέξης 

«και» και την προσθήκη της ακόλουθης νέας 

παραγράφου 5(7)(γ): 

   

  «(γ) οποιεσδήποτε τελωνειακές 

διασαφήσεις και άλλα έγγραφα σε σχέση 

µε τις εισαγωγές και εξαγωγές του.». 

   

  (ιδ)   µε τη διαγραφή στην υποπαράγραφο (2) της 

παραγράφου 6 της φράσης που αρχίζει µε τις 

λέξεις «και κάθε πρόσωπο που» και τελειώνει 

µε τις λέξεις «εισαγωγή αγαθών στη 

∆ηµοκρατία» και αντικατάστασή της µε τη 

φράση «, κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται, υπό 

οποιανδήποτε ιδιότητα, στην απόκτηση 

αγαθών από άλλο κράτος µέλος και κάθε 

πρόσωπο που εµπλέκεται, υπό οποιανδήποτε 
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ιδιότητα, στην εισαγωγή αγαθών από τόπο 

εκτός των κρατών µελών». 

   

  (ιε)    µε την  προσθήκη   στην   υποπαράγραφο  

(2)(α) της  παραγράφου 6 της λέξης 

«,απόκτηση» αµέσως µετά τη λέξη 

«συναλλαγή». 

   

  (ιστ)   µε την προσθήκη στην τελευταία πρόταση της 

παραγράφου 6(2), αµέσως µετά τη λέξη 

«συναλλαγή», της λέξης «, απόκτηση». 

   

  (ιζ)   µε την προσθήκη στην παράγραφο 6(4) 

αµέσως µετά τις λέξεις «παροχή υπηρεσιών» 

(δεύτερη γραµµή) της φράσης «, µε απόκτηση 

αγαθών από άλλο κράτος µέλος». 

   

  (ιη)  µε τη διαγραφή στην παράγραφο 6(4) των 

λέξεων «στη ∆ηµοκρατία» (τρίτη και τέταρτη 

γραµµή) και την αντικατάσταση τους µε τη 

φράση «από τόπο εκτός των κρατών µελών» 

και προσθήκη πριν την τελεία της φράσης «ή, 

στην περίπτωση απόκτησης από άλλο κράτος 

µέλος), που αφορά οποιανδήποτε επιχείρηση 

ή άλλες δραστηριότητες του προσώπου από 

το οποίο τα αγαθά αποκτώνται». 

   

  (ιθ)   µε την προσθήκη, αµέσως µετά την 

παράγραφο 6(8), της νέας υποπαραγράφου 

(8Α) όπως πιο κάτω: 
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  «(8Α)  Για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, πρόσωπο στο οποίο έχει 

εκχωρηθεί δικαίωµα να εισπράξει 

ολόκληρο ή µέρος αντιπαροχής για 

παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

θεωρείται ως το πρόσωπο που εµπλέκεται 

στη συναλλαγή.». 

   

  (κ)   µε την προσθήκη στην παράγραφο 7(1), 

αµέσως µετά τις λέξεις «παραδίδει αγαθά», και αφού 

διαγραφεί το κόµµα, της φράσης «ή αποκτά αγαθά 

από άλλο κράτος µέλος, ή στην κατοχή του 

φορολογικού αποθηκευτή,». 

   

  (κα)   µε την προσθήκη στον τίτλο της παραγράφου 

8 της φράσης «ή τόπων» µετά τη λέξη 

«υποστατικών». 

   

  (κβ)   µε την κατάργηση των υποπαραγράφων (1), 

(2), (3),(4), (6) και (7) της παραγράφου 8 και την 

αντικατάσταση τους µε τις ακόλουθες νέες 

υποπαραγράφους: 

   

   (1) Για τους σκοπούς άσκησης οποιωνδήποτε 

εξουσιών που παρέχονται δυνάµει του 

παρόντος Νόµου, εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να 

εισέρχεται σε υποστατικά, ή τόπο, 

εξαιρουµένων των κατοικιών, που 

χρησιµοποιούνται σε σχέση µε την άσκηση 

επιχείρησης. 

   

   (2)  Όταν εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι υποστατικά ή 
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τόπος χρησιµοποιούνται σε σχέση µε 

φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές 

υπηρεσιών, δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο 

χρόνο να εισέρχεται και να επιθεωρεί τα εν 

λόγω υποστατικά ή τον τόπο, εξαιρουµένων 

των κατοικιών και να επιθεωρεί οποιαδήποτε 

αγαθά και έγγραφα που ευρίσκονται σε αυτά. 

   

   (3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη 

εξουσία που παρέχεται από τον παρόντα 

Νόµο, εάν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται 

ότι διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται 

να διαπραχθεί αδίκηµα σχετικό µε το Φ.Π.Α. 

σε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο ή ότι θα 

ανεβρεθεί εκεί απόδειξη διάπραξης τέτοιου 

αδικήµατος, τότε οποιοδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο δύναται να 

εισέλθει στα εν λόγω υποστατικά ή τον τόπο 

εξαιρουµένων των κατοικιών, και να τα 

ερευνήσει. 

   

   (4) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων της 

υποπαραγράφου (3) οποιασδήποτε άλλης 

εξουσίας που παρέχεται από τον παρόντα 

Νόµο, όταν δικαστής ικανοποιείται µε γραπτή 

ένορκη δήλωση εξουσιοδοτηµένου προσώπου 

ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι 

διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να 

διαπραχθεί αδίκηµα σχετικό µε το Φ.Π.Α. σε 

οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο ή ότι θα 

ανεβρεθεί εκεί απόδειξη διάπραξης τέτοιου 

αδικήµατος, τότε ο δικαστής δύναται να 

εκδώσει ένταλµα το οποίο να εξουσιοδοτεί το 

πρόσωπο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο 
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πρόσωπο που κατονοµάζεται στο ένταλµα να 

εισέλθει και να ερευνήσει τα υποστατικά ή τον 

τόπο που κατονοµάζεται στο ένταλµα έρευνας. 

   

   (6) Οποιοδήποτε πρόσωπο που εισέρχεται σε 

υποστατικά ή τόπο δυνάµει των 

υποπαραγράφων (3) και (4) δύναται - 

   

  (α) να κατάσχει και να µετακινήσει 

οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα 

αντικείµενα που βρίσκονται στα 

υποστατικά ή τον τόπο για τα οποία έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να 

χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τους σκοπούς οποιασδήποτε 

δικαστικής διαδικασίας. και 

   

  (β) να ερευνήσει ή να µεριµνήσει την έρευνα 

οποιουδήποτε προσώπου που 

βρίσκεται στα υποστατικά ή τον τόπο 

για τα οποία έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του 

οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα ή άλλα 

αντικείµενα: 

   

    Νοείται ότι, η έρευνα σε 

πρόσωπο θα διενεργείται από ιδίου 

φύλου εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 

   

   (7) Πρόσωπο που έχει εξουσία µε βάση την 

παρούσα παράγραφο να εισέλθει σε 

υποστατικά, ή τόπο, δύναται να 

χρησιµοποιήσει τόση βία όση είναι εύλογα 

αναγκαία για την άσκηση της εξουσίας 
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αυτής.». 

 

  (κδ) Με την προσθήκη στην παράγραφο 

κόµµατος και της λέξης «τόκος» 

10(1)(δ) αµέσως µετά τη λέξη 

«επιβάρυνση» (πρώτη γραµµή). 

   

  (κε) µε την προσθήκη αµέσως µετά την 

παράγραφο 10(1)(δ), της ακόλουθης 

νέας υποπαραγράφου (1)(ε): 

   

  «(ε)  οποιαδήποτε δήλωση ή 

γνωστοποίηση απαιτείται να 

υποβληθεί ή επιδοθεί στον Έφορο 

σύµφωνα µε οποιουσδήποτε 

Κανονισµούς µε βάση την 

παράγραφο 1(2) ή (2Α) δεν έχει 

υποβληθεί ή επιδοθεί ή δεν είχε 

υποβληθεί ή επιδοθεί σε 

οποιαδήποτε ηµεροµηνία,». 

   

  (κστ) Με την αναρίθµηση της τελευταίας 

παραγράφου από «10» σε «11» 

   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόµου µε  

την προσθήκη 

νέου 

Παραρτήµατος 

Ενδέκατο  

Παράρτηµα. 

66.  Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά 

το ∆έκατο Παράρτηµα του ακόλουθου νέου Ενδέκατου 

Παραρτήµατος: 
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 ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 13Γ) 

 

ΑΓΑΘΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΑ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΣΕ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

1.    Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη (Σ.Ο. 0701). 

2.    Ελιές (Σ.Ο. 071120). 

3.    Καρύδια κοκκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια 

ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 

φλούδα τους.  Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω 

και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους (Σ.Ο. 0801 και 0802). 

4.   Καφές µη καβουρντισµένος, µε ή χωρίς καφεΐνη (Σ.Ο 0901 11 

00 και 0901 12 00). 

5.   Τσάι, έστω και αρωµατισµένο (Σ.Ο. 0902). 

6.   Σιτάρι και σµιγάδι, σίκαλη κριθάρι, βρόµη, καλαµπόκι.  Ρύζι µε το 

φλοιό του (ρύζι paddy).  Σόργο σε κόκκους.  Φαγόπυρο το 

εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το µακρό και άλλα 

δηµητριακά (Σ.Ο. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ΕΧ1006, 1007, 

1008). 

7. Κουκιά σόγιας, σπέρµατα λιναριού, σπέρµατα αγριογογγύλης ή 

αγριοκράµβης, σπέρµατα ηλιοτροπίου και άλλα σπέρµατα και 

ελαιώδεις καρποί, όλα τα παραπάνω έστω και σπασµένα.  

Αράπικα φιστίκια όχι ψηµένα αλλά ούτε αλλιώς παρασκευασµένα 

έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασµένα.  Κοπρά (Σ.Ο. 1201, 1202, 

1203, 1204, 1205, 1206 και 1207). 

8. Σογιέλαιο, ελαιόλαδο, φοινικέλαιο, λάδια ηλιοτροπίου, λάδια 

κνήκου ή βαµβακιού, λάδια κοκκοφοίνικα (λάδι κοπρά), 

λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu, λάδια 

αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, 

άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους που παίρνονται αποκλειστικά 

από ελιές και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσµατα µε λάδια 

ή κλάσµατα της κλάσης 1509, όλα τα παραπάνω έστω και 

εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχησµένα (Σ.Ο. 1507, 
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1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1515). 

9.  Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα, σε στερεή 

κατάσταση, ακατέργαστη, χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή 

χρωστικών ουσιών (Σ.Ο. 1701 11 και 1701 12). 

10.  Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή 

φρυγµένα (Σ.Ο. 1801). 

11.  Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά 

(ακατέργαστο πετρέλαιο).  Λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά, αλλά από τα ακατέργαστα λάδια.  

Παρασκευάσµατα που δεν κατονοµάζονται ούτε 

περιλαµβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή 

περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και 

στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό.  

Προπάνιο και βουτάνια, που έχουν υγροποιηθεί (Σ.Ο. 2709, 

2710 και 2711 12 και 2711 13). 

12.  Ανόργανα χηµικά προϊόντα και ενώσεις ανόργανες ή οργανικές 

των πολύτιµων µετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των 

µετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων (Σ.Ο. 2801 έως 

2851). 

13.  Οργανικά χηµικά προϊόντα (Σ.Ο. 2901 έως και 2942). 

 14.    Καουτσούκ φυσικό, συνθετικό και τεχνητό που προέρχεται 

από λάδια,  µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες 

φυσικές γόµες, µείγµατα των προϊόντων της κλάσης 4001 µε 

προϊόντα της κλάσης 4002, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες 

φύλλα ή ταινίες (Σ.Ο. 4001, 4002). 

15.   Μαλλιά µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (Σ.Ο. 5101). 

16.  Άργυρος (στον οποίο περιλαµβάνεται και ο επιχρυσωµένος και 

επιπλατινωµένος άργυρος), σε µορφές ακατέργαστες ή 

ηµικατεργασµένες ή σε σκονή.  Πλατίνα, παλλάδιο ή ρόδιο, σε 

µορφές ακατέργαστες ή σκόνη (Σ.Ο. 7106, 7110 11 00, 7110 

21 00 και 7110 31 00). 

17. Χαλκός µη καθαρισµένος.  Άνοδοι από χαλκό για τον 

ηλεκτρολυτικό καθαρισµό.  Χαλκός καθαρισµένος και κράµατα 

χαλκού σε ακατέργαστη µορφή.  Κράµατα µητρικά χαλκού.  
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Σύρµατα από χαλκό.  (Σ.Ο. 7402, 7403, 7405 και 7408). 

18.  Νικέλιο σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 7502). 

19.  Αργίλιο σε ακατέργαστη µορφή (αλουµίνιο) (Σ.Ο. 7601). 

20.  Μόλυβδος σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 7801).  

21.  Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 7901). 

22.  Kασσίτερος σε ακατέργαστη µορφή (Σ.Ο. 8001). 

23. Ίνδιο σε ακατέργαστη µορφή, απορρίµµατα, θραύσµατα, σκόνες 

και άλλες µορφές (Σ.Ο. Ε.Χ. 811291, 811299). 

Έναρξη 

ισχύος 

67. (α) Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 

προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 
 

 (β) Το Άρθρο 24(δ) του παρόντος Νόµου ισχύει από 1.2.2002 

µέχρι 30.4.2004. 

 

 

 (γ) Τα Άρθρα 57(θ), 63 (α) και (β) του παρόντος Νόµου 

ισχύουν από 1.2.2002. 

 

 
18(ε)/ΕΕ/ΕΣ20040420/37φορολογικά.νόµος/ΣΠΧ 
 

 

 


