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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 41 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ω Σ 
ΚΑΙ Κ Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ω Σ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 

"Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Βεβαιώσεως καΐ ZUWITTIKOQ 
__ΕΙσπράζεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 και θά τίτλος, 

άναγιγνο'ισκηται όμοΰ μετά των περί Βεβαιώσεως και ΕΙσ
πράξεως Φόρων Νόμων του 1978 (έν τοΐς εφεξής καλουμένων ώς ι4τοΰΐ978 
«ό 6ασικός νόμος»), ό δέ βασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά 23τοϋ 1978. 
άναφέρωνται όμοΰ ώς ol περί Βεβαιώσεως και Είσπράξεως Φόρων 
Νόμοι του 1978 εως 1979. 

2. Ό βασ.κός νόμος τροποποιείται διά της ένθέσεως ευθύς μετά Τροποποίησις 
τό άρθρον 2S τοΰ ακολούθου νέου Μέρους καΐ "Αρθρων, των έπο χοϋ βαοικοο 
μένων Μερών IV εως Χ και άρθρων 24 £ως 54 άναριθμουμένων

 χ
^™η*

ιά ^ 
Μέρων V εως XI και άρθρων 30 εως 60. «*—·■*προσθήκης νέ« 

Μέρους. 

Προσωρινοί 
Φορολογία*. 

ba»tq 
προσωρινής 
φορολογίας,-

ΕΙδοποΙησις 
περί 
προσωρινές 
φορολογΙης, 

♦ΜΕΡΟΣ I V  Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Ι ΦΟΡΟΛΟΠΑΙ 
24. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβα

νομένου, προς τόν σκοπόν δπως ό φόρος ό πληρωτέος 6πό 
προσώπων άτινα κτώνται εΙσόδημα άλλο ή έξ αποδοχών, 
είσπράττηται κατά την διάρκειαν του φορολογικού έτους 
διά τό όποιον επιβάλλεται ό φόρος, ό Διευθυντής προ
βαίνει είς προσωρινήν φορολογίοτν, ώς προβλέπεται έν 
τω παρόντι Μέρει. 

25. Τό ποσόν της προσωρινής φορολογίας δι* £καστον 
έτος είναι— 

(α) τό ποσόν του φόρου του επιβληθέντος επί τη βάσει 
τοΟ είσοδήματος του τελευταίου έτους διά τό 
όποιον έχει έπιβληθή φορολογία, ή 

(β) τό ποσόν τό όποιον, κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού, 
δέον νά εΐναι ό φόρος δ πληρωτέος όπό τοΟ προσώ
που τούτου διά τό έτος τοΟτο. 

26. ΕΙς εκαστον πρόσωπον επιδίδεται, έντολη του Διευ
θυντού, είτε διά προσωπικής επιδόσεως, είτε διά συστη
μένης επιστολής, εΙδοποίησ^ς, απευθυνόμενη είς τήν συνήθη 
προσωπικήν ή έπαγγελματικήν αύτου διαμονήν, δηλοΟσα 
τό προσωρινόν φορολογητέον εΙσόδημα, τον προσωρινόν 
πληρωτέον φόρον, καΐ τήν ήμερομηνίαν ή ημερομηνίας 
κατά τήν οποίαν ή κατά τάς οποίας ό ούτως επιβληθείς 
προσωρινός φόρος καθίσταται πληρωτέος. 
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•Υτιολογιομ'··: 27. Παν πρόσωπον δ ι κα ιού τα ι νά ύποβάλη ίδ ικόν του 
φϋρολονίας υπολογισμών άναφορικώς προς τ ό άντ ικε ίμενον φόρου κα ι 
(•«κ"· ιοθ φόρο

 τ ο ν υ π
' αύτοϋ πληρωθησόμενον προσωρινοί φόρον. Έν 

.ο>οι·μένο! τοιαύτη περιπτώσει τό ποσόν του προσωρινού φόρου είναι 
τό όπό του προσώπου τούτου ύπολογισθέν ποσόν και κατα
βάλλεται κατά την ήμερομηνίαν ή' τάς ημερομηνίας τάς 
καθοριζομένας ΰπό του Διευθυντού επί της προς τούτο 
αποστελλόμενης ειδοποιήσεως. 

Προσωρινή 28.—(1) 'Οσάκ ις ό Διευθυντής έχη λόγους νά πιστεύη 
κ^ύπο'

01 ο τ ι τ ο Τφοσωρινόν άντικείμενον φόρου προσώπου τι ός 
λογισμό\·. θά είναι μεγαλύτερον του προσωρινού αντικειμένου ου 

φόρου, ώς τούτο έχει ύπολογισθή συμφώνως προς :άς 
διατάξεις του παρόντος Μέρους, ό Διευθυντής δύναται νά 
αναθεώρηση τό ποσόν του προσωρινού αντικειμένου του 
φόρου και τό ποσόν τοΟ προσωρινού φόρου και νά κοινο
ποίηση τήν άπόφασίν του διά σχετικής ειδοποιήσεως προς 
τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον. 

(2) Αί διατάξεις των άρθρων 20 και 21 αϊ άφορώσαι 
είς ενστάσεις καΐ πρόσφυγας εφαρμόζονται έφ' οιασδή
ποτε αποφάσεως του Διευθυντού δυνάμει του παρόντος 
Μέρους, άλλ* ή καταβολή τοΟ άπαιτηθέντος φόρου δέν 
αναστέλλεται εκκρεμούντος του αποτελέσματος της 
τοιαύτης ενστάσεως ή* προσφυγής. 

Πρόσθετος 29.—(1) Όσάκις δι ' έ*ν Ιτος τό άντικείμενον φόρου, ώς 
φόρος λόγω τούτο §χει ύπολογισθή συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
χαμηλού _ παρόντος Μέρους, εΐναι χαμηλότερον των τριών τετάρτων 
κα°έπ«τ̂ οφή

 τ ο
^ αντικειμένου του φόρου, ώς τούτο θά έχη τελικώς έξα

φόρουμβτα κρίβωθή, τό πρόσωπον τούτο υπόκειται, επιπροσθέτως 
τόκου λόγω προς τό ποσόν του κανονικού φόρου, εις πληρωμήν ποσοΰ 
ύψηλου Ισου προς τό £ν δέκατον της διαφοράς μ ε τ α ξ ύ τοΟ ποσοΟ 
υπολογισμοΟ., „ Γ « - * Λ ~ ic ο η~ 

του φόρου ως τούτο έχει τελικώς έξακριβωθη και του 
ποσοΰ του προσωρινού φόρου του πληρωτέου ή πληρωθέν
τος συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Μέρους: 

Νοείται δτι αί διατάξεις του παρόντος εδαφίου δέν εφαρ
μόζονται είς περίπτωσιν καθ* ην πρόσωπον τ ι αμφισβητεί 
επί Δικαστηρίω τήν είς αυτό έπιβληθεΐσαν φορολογίαν 
επί νομικού σημείου μή εΙσέτι άποφασισθέντος. 

(2) Όσάκις πρόσωπον τ ι άποδείξη δτι άναφορικώς προς 
φορολογικών τ ι έτος κατέβαλε προσωρινόν φόρον υπερ
βαίνοντα τό ποσόν του φόρου του ορθώς έπ' αύτοΰ έπι
βλητέου, το πρόσωπον τούτο δικαιούται δπως τω άποδοθη 
τό οΰτω καθ* όπερβολήν καταβληθέν ποσόν δμοΰ μετά 
τόκου άπό της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν κατεβλήθη 
δ προσωρινός φόρος, προς εννέα τοΐς εκατόν ετησίως.». 

Τροποποίησις 3. Τό άρθρον 35 του βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
τοϋΛρβρου35 (α) Διά της έν τέλει της παραγράφου (α) τοΟ εδαφίου ( Ι ) 
τορβοβαοα αύτοΰ αντικαταστάσεως της άνω τελείας διά δύο τελειών 
ν 6 ν Μ

· ' καΐ της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως : 
«Νοείται δτι άπό του φορολογικού έτους 1979 καΐ εντεύ

θεν, δ φόρος καταβάλλεται τήν πρώτην ' Ιουλίου του έτους 
τό όποιον έπεται του φορολογικού έτους είς τό όποιον 
αναφέρεται ή βεβαίωσις.»* καΐ 

(β) δ ιά της έν τέλει του εδαφίου (1) αύτου αντικαταστάσεως 
της τελείας δι* άνω τελείας, καΐ της προσθήκης της ακο

λούθου νέας παραγράφου : 
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(γ ) βάσει οιασδήποτε προσωρινής βεβαιώσεως γενομέ
νης συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ Μέρους ΙV έν παντι 
ετει, διά δόσεων εντός του έτους τούτου, το δέ μεσολαβούν 
μεταξύ των δόσεων χρονικόν διάστημα δέν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνας.». 

4. ι ό άρθρον 36 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν τέλει Τροποποίησις, 
της έν τω έδαφίω (2) επιφυλάξεως αύτοΟ αντικαταστάσεως της ^ f ^ ^ ,

3 6 

τελείας δΓ άνω τελείας καΐ τής προσθήκης τής ακολούθου νέας έπι νόμου, 
φυλάξεως·: 

«Νοείται περαιτέρω δτι από του φορολογικού" £τους 1979 καΐ 
εντεύθεν ό έξ 9%. ετήσιος τόκος καταβάλλεται άπό τής 1ης 
Ιουλ ίου τ Ου Έτους του αμέσως επομένου του φορολογικού Ιτους 

τό όποιον αναφέρεται ή βεβαίωσις.». f.K 


