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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 10 του 1991 

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισ

πράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 
έως 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως 1991. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση 
των υφιστάμενων εδαφίων (5) μέχρι (7) σε εδάφια (6) μέχρι (8) και την 
προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(5) Πρόσωπο το οποίο έχει παρακρατήσει φόρο από αμοιβή 
εργολήπτη οφείλει να υ, οβάλει στο Διευθυντή, πριν την 
30ή Απριλίου του έτους το οποίο ακολουθεί το φορολογικό έτος, 
κατάσταση με τα ονόματα, τον αριθμό ταυτότητας και τις διευθύνσεις 
των εργοληπτών από τις αμοιβές των οποίων παρακρατήθηκε φόρος, 
καθώς επίσης το σύνολο της αμοιβής το οποίο καταβλήθηκε και του 
φόρου που παρακρατήθηκε.». 

3. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 
φράσεων «εταιρείας τινός εγγεγραμμένης εν τη Δημοκρατία εκ μερί
σματος καταβληθέντος εις μέτοχον εκ του αντικειμένου φόρου ταύτης εξ 
ου κατεβλήθη το μέρισμα, ως και παν ποσόν φόρου αναλογούν εις 
μερίδιον εις ο δικαιούται πρόσωπον τι επί του αντικειμένου φόρου 
οργανισμού τίνος προσώπων εφ' ου αντικειμένου επεβλήθη ήδη και 
κατεβλήθη φόρος» (4η γραμμή ως 9η γραμμές) και την αντικατάσταση 
τους με τη φράση «οργανισμού προσώπων η έδρα του οποίου βρίσκεται 
στη Δημοκρατία από μερίσματα τα οποία καταβλήθηκαν στο μέτοχο μη 
συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου». 

4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
του ακόλουθου νέου εδαφίου αμέσως μετά το εδάφιο (6): 

«(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ετήσιος τόκος 
υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους 
καθυστερεί η καταβολή του φόρου.». 

5. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

(α) Με τη διαγραφή των λέξεων «δέκα πέντε ημερών» στο εδάφιο 
(2) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «ενός μηνός»' 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ετήσιος τόκος 

υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους 
οποίους καθυστερεί η καταβολή του φόρου.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 
164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 39 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 
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Προσθήκη 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση του υφι

νέου Μέρους σ τ ά μ ε ν ο υ Μέρους XI σε Μέρος XII και την προσθήκη του ακόλουθου 
νόμο. νέου Μέρους: 

«ΜΕΡΟΣ XI—ΦΟΡΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ερμηνεία. 

58 του 
4 του 
21 του 
60 του 
47 του 
37 του 
12 του 
15 του 
8 του 

40 του 
24 του 
41 του 
33 του 
76 του 
14 του 
73 του 
180 του 
163 του 
301 του 
26 του 
109"του 
133 του 
173 του 
233 του 
14 του 
39 του 
101 του 
137 του 
77 του 

245 του 

1961 
1963 
1966 
1969 
1973 
1975 
1976 
1977 
1979 
1979 
1981 
1983 
1984 
1984 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990. 

Καταβολή 
παρακρα

τούμενου 
φόρου στο 
Διευθυντή. 

45Α. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ο όρος 
αμοιβή εργολήπτη* έχει την έννοια η οποία αποδίδεται 
σ' αυτό στο εδάφιο (2) του άρθρου 40Α των περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμων. 

45Β.—(1) Αν φόρος ο οποίος παρακρατήθηκε από αμοιβή 
εργολήπτη ή μερίσματα σύμφωνα με το νόμο ο οποίος 
επιβάλλει το φόρο δεν καταβληθεί στο Διευθυντή μέχρι το 
τέλος του μήνα ο οποίος ακολουθεί το μήνα στον οποίο έγινε 
η παρακράτηση, εισπράσσεται μαζί με τόκο προς 9% ετησίως 
από τη λήξη της προθεσμίας και πρόσθετη επιβάρυνση 
ύψους 1% για κάθε μήνα για τον οποίο καθυστερεί η 
καταβολή του φόρου: 

Νοείται ότι το συνολικό ύψος της επιπρόσθετης επιβά
ρυνσης δεν μπορεί να υπερβεί το 11% του οφειλόμενου 
ποσού. 

(2) Όταν πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση να παρα
κρατούν φόρο από αμοιβή εργολήπτη ή μερίσματα δε 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου ο οποίος 
επιβάλλει το φόρο, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει όσο 
καλύτερα μπορεί , σύμφωνα με την κρίση του, το ποσό του 
φόρου που παρακρατήθηκε ή που έπρεπενα είχε παρακρατηθεί 
και να το εισπράξει μαζί με τόκο προς 9% ετησίως από την 
πάροδο ενός μηνός από τη λήξη του μήνα στον οποίο 
παρακρατήθηκε ή έπρεπε να είχε παρακρατηθεί ο φόρος και 
με πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε μήνα για τον 
οποίο καθυστερεί η καταβολή του φόρου: 
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Νοείται ότι το συνολικό ύψος της επιπρόσθετης επιβά
ρυνσης δεν μπορεί να υπερβεί το 11% του οφειλόμενου 
ποσού. 

(3) Ο Διευθυντής μπορεί να λάβει δικαστικά μέτρα ενα
ντίον προσώπων που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο 
από αμοιβή εργολήπτη ή μερίσματα, για να εισπράξει το 
ποσό του οφειλούμενου φόρου μαζί με τις επιβαρύνσεις οι 
οποίες προνοούνται για χρέη προς τη Δημοκρατία. 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ετήσιος τόκος 
υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους 
οποίους καθυστερεί η καταβολή του φόρου.». 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1991. Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


