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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2002 

 
Προοίμιο 

 
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Eυρωπαϊκής Kοινότητας 

με τίτλο- 

«Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη 

φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις» 

(EE L 157 της 26/6/2003, σ. 0038-0048). 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος 
 
 

4 του 1978 
23 του 1978 
41 του 1979 
41 του 1983 

164 του 1987 
159 του 1988 
196 του 1989 
10 του 1991 
57 του 1991 

86(Ι) του 1994 
104(Ι)του1995 
80(Ι) του 1999 
153(Ι)του1999 
122(Ι) του2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

Νόμους του 1978 μέχρι 2002 (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  μέχρι 2004. 

 

Tροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 
 

2. Tο άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 

προσήκουσα αλφαβητική σειρά του ακόλουθου όρου: 

«’Kράτος-μέλος’ σημαίνει κράτος -μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης»· 

Tροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 
 

3. Tο άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού και την αντικατάστασή της με 

την ακόλουθη παράγραφο: 
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«(α) Kράτους  μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης οποιεσδήποτε 

πληροφορίες που απαιτούνται όπως αποκαλύπτονται δυνάμει  

της Oδηγίας του Συμβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων 

ημερομηνίας 3 Iουνίου 2003, 2003/48/EK». 

 
Προσθήκη νέου  
άρθρου. 
 

4.   O βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 

νέου άρθρου: 

Δηλώσεις από 
φορείς πληρωμής 
για εισοδήματα από 
αποταμιεύσεις. 

«6A. (1) Tο Yπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για 

την εφαρμογή και την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν ή 

σχετίζονται με την Oδηγία του Συμβουλίου των Eυρωπαϊκών 

Kοινοτήτων ημερομηνίας 3 Iουνίου 2003, 2003/48/EK. 

(2) Kανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

δύνανται, ιδιαίτερα, να προβλέπουν για υποχρέωση φορέων πληρωμής 

όπως- 

  (α) Εξασφαλίζουν και επαληθεύουν καθορισμένες περιγραφές 

πληροφοριών αναφορικά με την ταυτότητα και κατοικία των 

δικαιούχων του εισοδήματος από αποταμιεύσεις, στους οποίους 

καταβάλλουν εισόδημα από αποταμιεύσεις, και 

 (β) παρέχουν στο Διευθυντή καθορισμένες περιγραφές 

πληροφοριών αναφορικά με την ταυτότητα και κατοικία  

σχετικών δικαιούχων καταβολής εισοδήματος από 

αποταμιεύσεις, στους οποίους καταβάλλουν εισόδημα από 

αποταμιεύσεις. 

(3) Kανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 

να περιλαμβάνουν πρόνοια για εξουσία του Διευθυντή να προβαίνει σε 

έλεγχο βιβλίων, εγγράφων και άλλων αρχείων προσώπων τα οποία 

είναι, ή φαίνονται ότι είναι, φορείς πληρωμής. 
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 (4) Kανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 

να περιλαμβάνουν πρόνοια για έκδοση ειδοποιήσεων από το Διευθυντή 

δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, οι οποίες μπορούν να συνδυασθούν 

με ειδοποιήσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις του Nόμου.  

(5) Kανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 

να περιλαμβάνουν πρόνοιες αναφορικά με το χρόνο ή τον τρόπο 

συμμόρφωσης οποιασδήποτε απαίτησης που επιβάλλεται από τέτοιους  

κανονισμούς. 

 (6) Kανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 

να περιλαμβάνουν πρόνοια για κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης 

συμμόρφωσης προς απαιτήσεις  που προβλέπονται από τέτοιους 

κανονισμούς. 

(7)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος  ‘’φορείς 

πληρωμής’’ σημαίνει πρόσωπα καθορισμένης περιγραφής που 

προβαίνουν σε καταβολή εισοδήματος από αποταμιεύσεις  σε άλλα 

πρόσωπα ή εξασφαλίζουν την καταβολή εισοδήματος από 

αποταμιεύσεις για άλλα πρόσωπα. 

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος ‘’εισόδημα από 

αποταμιεύσεις’’ σημαίνει τόκοι (εκτός από τόκους καθορισμένης 

περιγραφής) ή άλλα ποσά  καθορισμένης περιγραφής. 

(9)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ‘’ σχετικοί δικαιούχοι 

εισοδήματος από αποταμιεύσεις’’ σημαίνει φυσικά πρόσωπα 

καθορισμένης περιγραφής τα οποία είναι κάτοικοι, υπό την έννοια των 

κανονισμών, σε καθορισμένη περιοχή ή και φυσικά πρόσωπα 

οποιασδήποτε άλλης καθορισμένης περιγραφής.  
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 (10) Kανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου- 

 (α) Μπορούν να περιλαμβάνουν διαφορετική πρόνοια για 

διαφορετικές περιπτώσεις ή περιγραφές υποθέσεων, και 

 (β) μπορούν να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές, έκτακτες, 

επακόλουθες ή μεταβατικές πρόνοιες. 

(12)  Στο άρθρο αυτό ο όρος ‘’καθορισμένος’’ σημαίνει καθορισμένος 

δια κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Nόμου. 

5.  O παρών Nόμος τίθεται σε ισχύ από ημερομηνία που καθορίζεται 

με απόφαση του Yπουργικού Συμβουλίου. 
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