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Αριθμός 423 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2000 ΜΔΥΡΙ (ΑΡ. 4) ΣΟΤ 2015 
__________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 18 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18 ηωλ 
πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκωλ ηνπ 2000  κέρξη (Αξ. 4) ηνπ 2015, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 

 
1. Σν παξόλ δηάηαγκα δύλαηαη λα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Σξνπνπνίεζε ηνπ Πέκπηνπ 

Παξαξηήκαηνο) Γηάηαγκα ηνπ 2015. 
 
2. Ο Πίλαθαο Β ηνπ Πέκπηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νόκνπ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 
 
(α) Με ηε δηαγξαθή από ηνλ νξηζκό ηεο θαηνηθίαο, ζηελ παξάγξαθν 11, ηεο θξάζεο «θύξηνο θαη κόληκνο»˙ 
 
(β) κε ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά ηελ παξάγξαθν 11, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 11Α: 
 
«Αλαθαίληζε θαη επηζθεπή ηδηωηηθώλ θαηνηθηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ππνθείκελν ζην θόξν πξόζωπν θαη 

ζπλίζηαληαη ζε εξγαζίεο ζηαηηθήο αλαβάζκηζεο, βειηίωζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ή άιιεο ζπλαθείο κε ηνπο 
ζηόρνπο απηνύο εξγαζίεο πδξαπιηθνύ, ειεθηξνιόγνπ, μπινπξγνύ, ειαηνρξωκαηηζηή θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο.  

 
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ –  
 

« ‘Αλαθαίληζε’ ζεκαίλεη παξέκβαζε κε επηζθεπέο, βειηηώζεηο, επηδηνξζώζεηο ζε ηδηωηηθή θαηνηθία νη νπνίεο 
αθνξνύλ βειηίωζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απόδνζεο ή θαη ελίζρπζε ηεο ζηαηηθήο ηνπο επάξθεηαο, ε νπνία 
ζεωξείηαη παιηά, δειαδή έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε από ηελ πξώηε εγθαηάζηαζε ζε απηήλ˙ 

 
‘επηζθεπή’ ζεκαίλεη ηελ επαλαθνξά ζηελ αξρηθή θαιή θαηάζηαζε ηδηωηηθήο θαηνηθίαο ε νπνία ζεωξείηαη 

παιηά, δειαδή έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε από ηελ πξώηε εγθαηάζηαζε ζε απηήλ˙ 
  
‘πξώηε εγθαηάζηαζε’ ζεκαίλεη ηελ πξώηε ρξεζηκνπνίεζε, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ηεο ηδηωηηθήο θαηνηθίαο 

ύζηεξα από ηελ αλέγεξζή ηεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδηνθαηνίθεζεο, ηδηόρξεζεο, κίζζωζεο ή νπνηαζδήπνηε 
άιιεο ρξήζεο˙ 

 
‘θαηνηθία’ ζεκαίλεη εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαη δηακνξθωκέλν, ζηεγαζκέλν θηίξην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ωο 

ρώξνο δηακνλήο ηωλ επάιωηωλ θαηαλαιωηώλ, νη νπνίνη έρνπλ εηδηθή νηθηαθή δηαηίκεζε κε θώδηθα 08 ηεο 
Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ, ή ρξεζηκνπνηείηαη ωο ρώξνο δηακνλήο θαη βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ε νπνία έρεη 
θαζνξηζηεί ωο αθξηηηθή˙  

 
‘ζηαηηθή αλαβάζκηζε’ ζεκαίλεη επέκβαζε ζηνλ θνξέα ηεο νηθνδνκήο κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο αληίζηαζήο 

ηεο ζηνλ ζεηζκό, νύηωο ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη θαη’ ειάρηζηνλ νη απαηηήζεηο ηνπ θαζνδεγεηηθνύ εγγξάθνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ.  

 
Ο Έθνξνο δύλαηαη, κε γλωζηνπνίεζή ηνπ, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα 

θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ.». 
 
3.  Σν παξόλ δηάηαγκα ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
_____________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πωινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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