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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 164 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Βεβαιώσεως και Συνοπτικός 
Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα ανα- τιτλ°ς 
γιγνώσκηται ομού μετά των περί Βεβαιώσεως _ και Εισπράξεως Φόρων 4τουΐ978 
Νόμων του 1978 έως 1979 (εν τοις εφεξής καλουμένων ως «ο βασικός 23τουΐ978 
νόμος») ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως 4 | του ι979 

οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 1987. 
2. Το άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 

, \ Λ * c » < τ ' / ι \ ' too άρθρου 5 
(α) Δια της διαγραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντικατα του βασικού 

στάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: νόμου. 
«(1) Παν νομικόν πρόσωπον ως και παν φυσικόν πρό

σωπον του οποίου το εισόδημα κατά την διάρκειαν φορο
λογικού έτους, αφαιρουμένων των παρεχομένων συμφώνως 
προς τας διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύι φορολογικών 
νόμων απαλλαγών, εκπτώσεων και πιστώσεων, υπόκειται 
εις φορολογίαν συμφώνως προς τας διατάξεις τας εν τω 
Δευτέρω Παραρτήματι αυτών αναγραφόμενος, οφείλει 
όπως, ουχί αργότερον της 30ής Απριλίου του έτους το 
οποίον έπεται του φορολογικού έτους, επιδίδη εις τον 
Διευθυντήν δήλωσιν του αντικειμένου του φόρου και δεν 
αποτελεί υπεράσπισιν το γεγονός ότι δεν έλαβε έντυπον 
δηλώσεως από τον Διευθυντήν: 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν υποβολής λογαριασμών 
η δήλωσις του αντικειμένου του φόρου δύναται να επιδοθή 
μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους το οποίον έπεται του 
φορολογικού έτους.»· 

(β) διά της προσθήκης εις την αρχήν του εδαφίου (2) των λέξεων 
«Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1)», και της 
μετατροπής του κεφαλαίου «Ο» (πρώτη γραμμή) εις μικρόν 
«ο»· και 

(γ) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού και της αντικατα
στάσεως του διά των ακολούθων νέων εδαφίων: 

«(4) Παν φυσικόν πρόσωπον υπόχρεων όπως 
επιδίδη δήλωσιν συμφώνως προς τας διατάξεις του 
εδαφίου (1) οφείλει όπως επιδίδη εις τον Διευ
θυντήν κατάστασιν δεικνύουσαν πλήρεις λεπτομέ
ρειας του ενεργητικού και παθητικού της προσω
πικής και επαγγελματικής αυτού περιουσίας, είτε 
εν τη Δημοκρατία είτε αλλαχού του προσώπου 
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τούτου και παντός εξ αυτού εξηρτημένου προ

σώπου κατά την 31 ην Δεκεμβρίου εκάστης πεντα

ετούς περιόδου, της πρώτης τοιαύτης καταστά

σεως γινομένης την 31ην Δεκεμβρίου 1989: 
Νοείται ότι η τοιαύτη υποχρέωσις δεν ισχύει 

εις την περίπτωσιν αλλοδαπού τίνος προσώπου το 
οποίον κέκτηται αποκλειστικώς εισοδήματα τα 
οποία υπόκεινται εις φορολογίαν κατά μειωμένον 

58 του 1961 συντελεστή ν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 
4 του 1963 2 8Β, 28Γ, 28Δ, 30, 31 και 32 των περί Φορολογίας 

21 του 1966 ' Ι , ' , κ κ ' * 
60 του 1969 του Εισοδήματος Νομών. 
47 του 1973 
37 του 1975 
12 του 1976 
15 του 1977 
8 του 1979 
40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983 
33 του 1984 
76 του 1984 
14 του 1985 
73 του 1985 
180 του 1986 
163 του 1987. 

(5) Αι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου απαιτούμενοι δηλώσεις και καταστάσεις 
δέον όπως γίνωνται εν τύπω εγκεκριμένω υπό του 
Διευθυντού.». 

Τροποποίησις 3. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του Βασικού (α) ^ιά τιΤ= διαγραφής του εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως 
νόμου. αυτού διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Έ κ α σ τ ο ς εργοδότης οφείλει όπως υποβάλλη προ 
της 30ής Απριλίου εκάστου έτους κατάστασιν των εν τη 
υπηρεσία αυτού προσώπων, περιλαμβανομένων των επί 
μερική απασχολήσει και των επί συμβολαίω, περιέχουσαν 
αναφορικώς προς το προηγούμενον φορολογικόν έτος— 
(α) τα ονόματα, τον αριθμόν ταυτότητος και τον τόπον 

διαμονής των εν τη υπηρεσία αυτού προσώπων και 
(β) την αμοιβήν την καταβαλλομένην εις τα τοιαύτα 

πρόσωπα αναφορικώς προς την υπηρεσίαν ταύτη ν: 
Νοείται ότι ο εργοδότης δεν θα υπόκειται εις οιανδή

ποτε κύρωσιν διά την εκ της τοιαύτης καταστάσεως 
παράλειψιν του ονόματος ή του τόπου διαμονής προσώπου 
τελούντος κατά το έτος εκείνον εν τη υπηρεσία αυτού και 
μη εργαζομένου αλλαχού εάν ο Διευθυντής, κατόπιν 
ερεύνης, πεισθή ότι το πρόσωπον τούτο δεν έχει φορο

λογητέον αντικείμενον φόρου.»· 
(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (2) και της αντικαταστάσεως 

αυτού διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(2) Παρά τας διατάξεις του εδαφίου (1) ο Διευθυντής 

δύναται να απαίτηση παρ ' εκάστου εργοδότου όπως, εντός 
ευλόγου προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης υπό του 
Διευθυντού εν ειδοποιήσει επιδιδόμενη προς τον εργο

δότην, ετοιμάση και παραδώση αυτώ κατάστασιν 
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(γ) 

περιέχουσαν αναφορικώς προς οιονδήποτε έτος τα στοι
χεία τα αναφερόμενα εν ταις παραγράφοις (α) και (β) του 
εδαφίου (1): 

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν δύναται να απαίτηση τα 
τοιαύτα στοιχεία εν σχέσει προς φορολογικόν τι έτος εάν 
από του φορολογικού αυτού έτους παρήλθε πενταετής 
περίοδος.»* και 

διά της εκ του εδαφίου (3) αυτού (πρώτη γραμμή) διαγραφής 
του αριθμού «(2)» και της αντικαταστάσεως του διά του 
αριθμού «(1)». 

4. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσθή
κης της ακολούθου επιφυλάξεως μετά το τέλος του εδαφίου (1): 

«Νοείται ότι εις την περίπτωσιν οργανισμού προσώπων υπόχρεου 
εις καταβολήν φόρου, ούτος υποβάλλει λογαριασμούς και προσδιο
ρισμόν του φορολογητέου εισοδήματος δι* έκαστον φορολογικόν 
έτος, καταβάλλει δε το ποσόν του υπ' αυτού υπολογιζόμενου φόρου 
προ ή κατά την Ιην Αυγούστου του έτους το οποίον έπεται του 
φορολογικού έτους. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν οι λογαριασμοί 
ούτοι υποβάλλονται μετά την ημερομηνίαν ταύτην, ο φόρος κατα
βάλλεται κατά την ημερομηνίαν υποβολής των λογαριασμών συμφώ
νως προς τας διατάξεις του άρθρου 39.». 
5. Το άρθρον 20 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της απα

λείψεως εκ του εδαφίου (1) αυτού της τελείας μετά την λέξιν «αυτής» 
(τετάρτη γραμμή) και της ενθέσεως των ακολούθων λέξεων «αλλά 
οφείλει όπως ταυτοχρόνως αποστείλη εις τον Διευθυντήν δήλωσιν του 
αντικειμένου του φόρου εάν δεν έχη υποβάλει τοιαύτην, και καταβάλλει 
τον οφειλόμενον φόρον βάσει ιδικού του υπολογισμού.». 

6. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της απα
λείψεως εκ του εδαφίου (1) αυτού του αριθμού «(4)» (τρίτη γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως αυτού διά του αριθμούς «(5)». 

7. Το άρθρον 24 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

24. Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβα
νομένου προς τον σκοπόν όπως ο φόρος ο πληρωτέος υπό 
προσώπου όπερ κτάται εισόδημα άλλο ή εξ αποδοχών 
εισπράττηται κατά την διάρκειαν του φορολογικού έτους διά 
το οποίον επιβάλλεται ο φόρος το πρόσωπον τούτο υπο
βάλλει, προ της 1ης Αυγούστου εκάστου φορολογικού έτους 
ιδικόν του υπολογισμόν αναφορικώς προς το αντικείμενον 
φόρου και τον υπ' αυτού πληρωθησόμενον προσωρινόν 
φόρον. Εν τοιαύτη περιπτώσει το ποσόν του προσωρινού 
φόρου είναι το υπό του προσώπου τούτου υπολογισθέν ποσόν 
και καταβάλλεται κατά τας καθοριζομένας ημερομηνίας: 

Νοείται ότι το τοιούτο πρόσωπον δύναται καθ' οιονδήποτε 
χρόνον προ της 31ης Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους να 
υποβάλλη εις τον Διευθυντήν αναθεωρημένον υπολογισμόν: 

Νοείται περαιτέρω ότι εν περιπτώσει αναθεωρήσεως εφαρ
μόζονται αι διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 38 ως και αι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 
39:». 

«Προσωρινοί 
φορολογίαι. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του όρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 
Διαγραφή και 
αντικατάστασις 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 
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Διαγραφή και 
αντικατάστασις 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

Διαγραφή των 
άρθρων 26, 
27 και 28 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

«Βάσις 
προσωρινής 
φορολογίας 
από τον 
Διευθυντήν. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρον 25 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

25. Οσάκις πρόσωπον υπόχρεων εις τ.|ν υποβολήν προ
σωρινού υπολογισμού του αντικειμένου του φόρου συμφώνως 
προς τας διατάξεις του άρθρου 24, αρνηθή, παράλειψη ή αμε
λήση όπως υποβάλη τοιούτον υπολογισμόν ο Διευθυντής 
δύναται να προβή εις βεβαίωσιν της προσωρινής φορολογίας 
επί τη βάσει του εισοδήματος του τελευταίου έτους διά το 
οποίον έχει επιβληθή φορολογία.». 

9. Τα άρθρα 26, 27 και 28 του βασικού νόμου διαγράφονται των 
υφισταμένων άρθρων 29 έως 60 αναριθμουμένων εις 26 έως 57. και 
οσάκις γίνεται αναφορά εις διάταξιν άρθρου με αριθμόν, ο αριθμός 
αυτός αναριθμείται αναλόγως. 

10. Το άρθρον 29 του βασικού νόμου, το οποίον νυν αναριθμείται ως 
άρθρον 26, τροποποιείται διά της διαγραφής εκ του εδαφίου (1) αυτού 
των λέξεων «φόρου, ως τούτο έχει υπολογισθή συμφώνως προς τας 
διατάξεις του παρόντος Μέρους» (πρώτη, δευτέρα και τρίτη γραμμαί) και 
της αντικαταστάσεως αυτών δια των λέξεων «του προσωρινού φόρου». 

11. Το άρθρον 33 του βασικού, το οποίον νυν αναριθμείται ως 
άρθρον 30, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) αυτού και της αντι
καταστάσεως αυτού διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Παν πρόσωπον κτώμενον εισόδημα εκ 
πηγών καθοριζομένων εν ταις παραγράφοις (α), 
(στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 των 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, οφεί
λει όπως τηρή τοιαύτα λογιστικά βιβλία και 
αρχεία οία κατά την κρίσιν του Διευθυντού είναι 
αναγκαία και άτινα καθορίζονται διά γνωστο
ποιήσεως εν τη επίσημο εφημερίδι της Δημο
κρατίας ή και δι' εγγράφου ειδοποιήσεως εις 
συγκεκριμένον πρόσωπον προς τον σκοπόν εξα
κριβώσεως του εισοδήματος του προσώπου τούτου 
και όπως εκδίδη αποδείξεις σχετικός προς τας 
εισπράξεις τούτου: 

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να απαλλάξη 
το τοιούτο πρόσωπον από την υποχρέωσιν αυτήν, 
εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν είναι πρα
κτικώς εφαρμόσιμος, κατόπιν αιτήσεως του προ
σώπου τούτου αλλά να απαίτηση παρ' αυτού την 
τήρησιν τοιούτων αποδεικτικών στοιχείων οία 
ήθελε κρίνει αναγκαία προς τον σκοπόν εξακρι
βώσεως του εισοδήματος του προσώπου τούτου.»· 
και 

(β) διά της εκ του εδαφίου (3), διαγραφής των λέξεων «ούτος 
απήτησε όπως» (τρίτη γραμμή). 

12. Το άρθρον 35. του βασικού νόμου, ως τούτο νυν αναριθμείται ως 
άρθρον 32, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, 
διαγραφής των λέξεων «τω εδαφίω (3) του άρθρου 20» 
(δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτών διά των 
λέξεων «προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου:»· και 

58 του 1961 
4 του 1963 
21 του 1966 
60 του 1969 
47 του 1973 
37 του 1975 
12 του 1976 
15 του 1977 
8 του 1979 
40 του 1979 
24 του 1981 
41 του 1983 
33 του 1984 
76 του 1984 
14 του 1985 
73 του 1985 
180 του 1986 
163 του 1987. 
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(β) διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού, διαγραφής των λέξεων 
«δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 20» (ενδέκατη γραμμή). 

13. Το άρθρον 38 του βασικού νόμου, ως τούτο νυν αναριθμείται ως 
άρθρον 35,, τροποποιείται διά της εν τω τέλει του εδαφίου (1) αυτού 
προσθήκης των λέξεων «ομού μετά τόκου προς 9% ετησίως από της 1ης 
Ιανουαρίου του έτους το οποίον έπεται του φορολογικού έτους». 

14. Το άρθρον 41 του βασικού νόμου, ως τούτο νυν αναριθμείται ως 
άρθρον 38, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού, διαγραφής της λέξεως 
«παντί» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτής διά 
των λέξεων «τω παρόντι ή οιωδήποτε»· 

(β) διά της προσθήκης των ακολούθων επιφυλάξεων μετά την 
επιφύλαξιν της παραγράφου (α) του εδαφίου (1): 

«Νοείται περαιτέρω ότι από του φορολογικού έτους 1989 
και εντεύθεν ο φόρος καταβάλλεται την Ιην Αυγούστου 
του έτους το οποίον έπεται του φορολογικού έτους εις το 
οποίον αναφέρεται η βεβαίωσις: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι από του φορολογικού έτους 
1989 και διά τα επόμενα φορολογικά έτη εις περίπτωσιν 
υποβολής λογαριασμών όπου η τελευταία ημερομηνία 
υποβολής της δηλώσεως του αντικειμένου του φόρου είναι 
η 31η Δεκεμβρίου του έτους το οποίον έπεται του φορο
λογικού έτους ως ημερομηνία καταβολής του φόρου 
λογίζεται η 1η Αυγούστου του έτους το οποίον έπεται του 
φορολογικού έτους.»· και 

(γ) διά της διαγραφής εκ της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) των 
λέξεων «δόσεων εντός του έτους τούτου, το δε μεσολαβούν 
μεταξύ των δόσεων χρονικόν διάστημα δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνας» (τρίτη, τετάρτη και πέμπτη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «ίσων δόσεων εντός 
του έτους, της πρώτης ούσης καταβλητέας την Ιην Αυγού
στου, της δευτέρας την 30ήν Σεπτεμβρίου και της τρίτης την 
3Ιην Δεκεμβρίου.». 

15. Το άρθρον 42 του βασικού νόμου, ως τούτο νυν αναριθμείται ως 
άρθρον 39, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως 
αυτού διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Εάν ο φόρος δεν καταβληθή μέχρι της εν τω 
άρθρω 38 καθοριζομένης ημερομηνίας, ούτος εισπράττεται 
μετά ποσού ίσου προς πέντε τοις εκατόν ετησίως επί του 
ποσού του πληρωτέου φόρου εφ' όσον ο φόρος κατα
βληθή εντός έξ μηνών από της καθοριζομένης ημερομη
νίας. Εις περίπτωσιν μη καταβολής αυτού εντός της 
προθεσμίας των έξ μηνών ούτος εισπράττεται ομού μετά 
τόκου προς εννέα τοις εκατόν ετησίως από της καθοριζο
μένης ημερομηνίας επί του αρχικού ποσού του οφειλο
μένου φόρου.»· 

(β) διά της ενθέσεως εις το εδάφιον (2) των λέξεων «ποσόν εκ 
πέντε τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλομένου φόρου ως 
και» μετά την λέξιν «καταβάλλεται» (τρίτη γραμμή) και της 

Τροποποίησις 
του άρθρου 38 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
.του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 
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εν τω τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου νέας επι

φυλάξεως μετά την δευτέραν επιφύλαξιν αυτού: 
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι από του φορολογικού έτους 

1989 και εντεύθεν ο εξ 9% ετήσιος τόκος καταβάλλεται 
από της 1ης Αυγούστου του έτους του αμέσως επομένου 
του φορολογικού έτους εις το οποίον αναφέρεται η 
βεβαίωσις.»· 

(γ) διά της ενθέσεως εις το εδάφιον (3) των λέξεων «ποσόν εκ 
πέντε τοις εκατόν επί του ποσού του οφειλομένου φόρου και» 
μετά την λέξιν «επιδίκαση» (τρίτη γραμμή). 

Τροποποίησις 16. Το άρθρον 47 του βασικού νόμου; ως τούτο νυν αναριθμείται ως 
του άρθρου 47 άρθρον 44, τροποποιείται ως ακολούθως: 
νόμου. (α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) και της αντικαταστάσεως 

αυτού διά ιου ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(1) Έκαστος εργοδότης όστις έχει παρακρατήσει 

φόρον εκ των αποδοχών των εν τη υπηρεσία αυτού 
προσώπων, ουχί αργότερον της 30ής Απριλίου του έτους 
το οποίον έπεται του φορολογικού έτους, παρέχει τω 
Διευθυντή αναφορικώς προς έκαστον έτος κατάστασιν 
δεικνύουσαν τα ονόματα και τας διευθύνσεις των υπαλλή

λων εκ των αποδοχών των οποίων παρεκρατήθη φόρος ως 
και το παρακρατηθέν εκ των αποδοχών ενός εκάστου 
υπαλλήλου ποσόν.»· 

(β) διά της απαλείψεως της τελείας εις το τέλος του εδαφίου (2) 
αυτού και της προσθήκης των ακολούθων λέξεων «ομού μετά 
τόκου εξ 9% ετησίως, υπολογιζόμενου από της παρόδου 
δεκαπέντε ημερών μετά την λήξιν του μηνός κατά τον οποίον 
παρεκρατήθη ο τοιούτος φόρος, ως και επιπροσθέτου επι

βαρύνσεως ύψους 1% διά κάθε μήνα κατά τον οποίον 
καθυστερεί η καταβολή: 

Νοείται ότι το συνολικόν ύψος της επιπροσθέτου επι

βαρύνσεως δεν δύναται να υπερβή το 11% του οφειλομένου 
ποσού.»· και 

(γ) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) και της αντικαταστάσεως 
αυτού διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3) Οσάκις εργοδότης δεν συμμορφούται προς τας δια

τάξεις του παρόντος άρθρου και τας διατάξεις του επι

βάλλοντος τον φόρον νόμου, ο Διευθυντής δύναται να 
καθορίση το ως εν τοις ανωτέρω παρακρατηθέν ή έδει να 
παρεκρατείτο ποσόν φόρου εξ όσων ο ίδιος κάλλιον 
γνωρίζει και πιστεύει και. εισπράττει τούτο ομού μετά 
ποσού ίσου προς εννέα τοις εκατόν επί του ποσού του 
πληρωτέου φόρου εφ ' όσον ο φόρος καταβληθή εντός έξ 
μηνών από της καθοριζομένης προθεσμίας. Εις περίπτωσιν 
μη καταβολής αυτού εντός της προθεσμίας των έξ μηνών 
ούτος εισπράττεται μετά προσθέτου επιβαρύνσεως ύψους 
ενός τοις εκατόν διά κάθε μήνα κατά τον οποίον 
καθυστερεί η καταβολή. Νοείται ότι το συνολικόν ύψος 
της επιπροσθέτου επιβαρύνσεως δεν δύναται να υπερβή το 
11% του οφειλομένου ποσού. Ο Διευθυντής δύναται 
ωσαύτως να λάβη δικαστικά μέτρα κατά του εργοδότου 
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προς είσπραξιν παρ' αυτού, του ποσού του οφειλομένου 
φόρου ομού μετά των ως προείρηται επιβαρύνσεων ως 
χρέος οφειλόμενον τη Δημοκρατία.». 

17. Το άρθρον S3 του βασικού νόμου, ως τούτο νυν αναριθμείται ως 
άρθρον SO, τροποποιείται διά της διαγραφής εκ του εδαφίου (1) των 
λέξεων «τας πεντακόσιας λίρας» (εβδόμη και ογδόη γραμμαί) και της 
αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «τας πέντε λίρας δι* εκάστη ν 
ημέραν κατά την οποίαν συνεχίζεται η άρνησις, παράλειψις ή αμέλεια.». 

18. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από του αρχομένου την Ιην 
Ιανουαρίου, 1989, φορολογικού έτους. 

ΤροποΛοίησις 
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξις 
ισχύος, του 
καρόντος 
Νόμου. 


