
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 

---------------------------------- 

 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

     4 του 1978 

   23 του 1978 

      41 του 1979    

 164 του 1987 

 159 του 1988 

 196 του 1989 

   10 του 1991 

   57 του 1991 

86(Ι) του 1994 

104(Ι) του 1995 

80(Ι) του 1999 

153(Ι) του 1999 

122(Ι) του 2002 

146(Ι) του 2004 

214(Ι) του 2004 

106(Ι) του 2005. 

 

 

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

Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι (Αρ. 1) του 2005, (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 (Αρ. 2) του 2005.   

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 2.    Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “εταιρεία”, με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

   « 
 
 

118(Ι) του 2002 

230(Ι) του 2002 

162(Ι) του 2003 

195(Ι) του 2004 

92(Ι) του 2005. 

“εταιρεία” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο»· 

    

  (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 

ακόλουθου νέου όρου: 

    

   “Πρόσωπο“ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. και 

    

  (γ) με τη διαγραφή του όρου “οργανισμός προσώπων”. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

 3.    Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    

 

 

 

«(1)- Κάθε πρόσωπο, το οποίο κατά τη 

διάρκεια του φορολογικού έτους έχει μεικτό 

εισόδημα που εμπίπτει στο άρθρο 5 του περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, αλλά 
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Δεύτερο 

Παράρτημα. 

στην περίπτωση φυσικού προσώπου το μεικτό 

εισόδημα υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό 

φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου 

επιβάλλεται, δυνάμει του Δευτέρου 

Παραρτήματος του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, φόρος με συντελεστή 

προς μηδέν τοις εκατό (0%), οφείλει να επιδίδει 

στο Διευθυντή, όχι αργότερα από την 30ή 

Απριλίου του έτους που ακολουθεί το 

φορολογικό έτος, δήλωση του αντικειμένου του 

φόρου, συνοδευόμενη από οποιαδήποτε 

έγγραφα καθορίζονται στο έντυπο δήλωσης:   

     
          Νοείται ότι δεν αποτελεί υπεράσπιση για το 

πρόσωπο, το γεγονός ότι αυτό δεν έλαβε 

έντυπο δήλωσης από το Διευθυντή: 

     
          Νοείται περαιτέρω ότι: 

     

    (i) στην περίπτωση προσώπου που δεν έχει 

υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου να τηρεί λογιστικά βιβλία 

και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς 

που να ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή, 

η δήλωση του αντικειμένου του φόρου 

δύναται να επιδίδεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 
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του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.  

      

    (ii) στην περίπτωση προσώπου που έχει 

υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου να τηρεί λογιστικά βιβλία 

και αρχεία και/ή να ετοιμάζει λογαριασμούς 

που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή, η 

δήλωση του αντικειμένου του φόρου δύναται 

να επιδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος.  

      

    (iii) στην περίπτωση προσώπου που έχει 

αποδοχές κατά την έννοια των άρθρων 43 

και 44, η δήλωση του αντικείμενου του φόρου 

δύναται να επιδίδεται στον εργοδότη κατά 

τρόπο και τύπο που καθορίζεται σε 

Κανονισμούς:  

      Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο 

εργοδότης, εκτός από τα εισοδήματα και 

αφαιρέσεις που προκύπτουν από τη σχέση 

του υπαλλήλου με τον εργοδότη του, δε 

βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του 

Διευθυντή για το λόγο ότι το περιεχόμενο της 

δήλωσης είναι ελλιπές ή παραπλανητικό.»· 
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  (β)  με τη διαγραφή της υφιστάμενης επιφύλαξης 

του εδαφίου (1) αυτού· 

     

  (γ)  με την αντικατάσταση του εδάφιου (4) αυτού με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

    «(4)  Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου 

απαιτούμενες δηλώσεις και καταστάσεις 

υποβάλλονται: 

    (α) γραπτώς με τη χρήση εγκεκριμένων 

από το Διευθυντή εντύπων. ή 

      

    (β) με τη χρήση μηχανογραφημένης, 

ηλεκτρονικής ή άλλης μεθόδου που 

εγκρίνεται από το Διευθυντή:  

     Νοείται ότι- 

    (i) τηρουμένης της παραγράφου (ii) 

κατωτέρω, οι δηλώσεις 

συνοδεύονται με τα αναγκαία 

έγγραφα που αναφέρονται σ’  αυτές· 
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    (ii) στην περίπτωση που η υποβολή της 

δήλωσης γίνεται με τη χρήση 

μηχανογραφημένης, ηλεκτρονικής ή 

άλλης μεθόδου, ο Διευθυντής 

δύναται να επιτρέψει τη μη υποβολή 

των εγγράφων που αναφέρονται στη 

δήλωση ή και την υποβολή τους με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε 

καθορίσει· 

    (iii) στην περίπτωση που η υποβολή της 

δήλωσης γίνεται με τη χρήση 

μηχανογραφημένης, ηλεκτρονικής ή 

άλλης μεθόδου, και ο Διευθυντής 

επιτρέπει τη μη υποβολή ορισμένων 

εγγράφων, τα έγγραφα αυτά 

φυλάσσονται για περίοδο επτά ετών 

από το τέλος του φορολογικού έτους 

στο οποίο αναφέρονται, από το 

υπόχρεο για την υποβολή τους 

πρόσωπο ή από δεόντως 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 

και το υπόχρεο πρόσωπο έχει 

υποχρέωση να παρέχει στο 

Διευθυντή κάθε διευκόλυνση για την 

εξέτασή τους· 
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    (iv) στην περίπτωση που εγκρίνεται η 

χρήση μηχανογραφημένης, 

ηλεκτρονικής ή άλλης μεθόδου για 

την υποβολή της δήλωσης, τότε, 

τόσο για σκοπούς του παρόντος 

Νόμου όσο και οποιασδήποτε 

πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο 

Διευθυντής παρέχει στο πρόσωπο 

που έχει δικαίωμα να υποβάλει τη 

δήλωση ή άλλα έγγραφα με τη 

χρήση μηχανογραφημένης, 

ηλεκτρονικής ή άλλης μεθόδου, 

κλειδάριθμο ασφάλειας, ο οποίος 

υπέχει θέση της χειρόγραφης 

υπογραφής που θα έφερε η δήλωση 

ή άλλα έγγραφα αν υποβάλλονταν 

με μη μηχανογραφημένη, 

ηλεκτρονική ή άλλη μέθοδο· 
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    (v) στην περίπτωση προσώπου που, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου έχει υποχρέωση 

να τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία 

και να ετοιμάζει λογαριασμούς που 

ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή, 

τα στοιχεία της δήλωσής του πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τους 

ελεγμένους λογαριασμούς.». και 

     

  (δ)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

     «(5)  Έγγραφα που δεν αναγράφονται 

στη δήλωση, αλλά υποστηρίζουν 

αμέσως ή εμμέσως οποιαδήποτε ποσά 

ή πληροφορίες που αναγράφονται στη 

δήλωση, φυλάσσονται από το 

πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την 

υποβολή της δήλωσης ή από δεόντως 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για περίοδο 

επτά ετών από το τέλος του 

φορολογικού έτους στο οποίο αυτά 

αναφέρονται.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 
4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «οργανισμός 
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βασικού νόμου. προσώπων» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «εταιρεία» και με τη 

διαγραφή των λέξεων ”εν περιπτώσει εταιρειών” (τρίτη γραμμή). 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) με την αντικατάσταση της υφιστάμενης επιφύλαξης 

αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
  
 «Νοείται ότι στην περίπτωση προσώπου που έχει 

υποχρέωση να υποβάλει τη δήλωση του 

αντικειμένου του φόρου εντός της προθεσμίας που 

καθορίζεται στην παράγραφο (i) της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5, το 

πρόσωπο τούτο καταβάλλει μαζί με την υποβολή της 

δήλωσης και οποιοδήποτε ποσό φόρου οφείλεται 

σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση:»·  
  
 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά των ακολούθων νέων 

επιφυλάξεων: 
  
 «Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση προσώπου 

που υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση του 

αντικειμένου του φόρου εντός της προθεσμίας που 

καθορίζεται στην παράγραφο (ii) της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5, το 

πρόσωπο τούτο καταβάλλει τον υπ΄ αυτού 

υπολογιζόμενο φόρο προ ή κατά την 1η Αυγούστου 

του έτους, το οποίο έπεται του φορολογικού έτους 

και σε περίπτωση κατά την οποία η δήλωση 

υποβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή ο φόρος 

καταβάλλεται μαζί με τόκο σύμφωνα με το άρθρο 39: 
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     Νοείται έτι περαιτέρω ότι στην περίπτωση 

προσώπου που έχει αποδοχές κατά την έννοια των 

άρθρων 43 και 44, και τέτοιο πρόσωπο επιδίδει τη 

δήλωση του αντικειμένου του φόρου στον εργοδότη 

σύμφωνα με την παράγραφο (iii) της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5, ο 

εργοδότης προβαίνει στον καθορισμό της 

φορολογίας κατά τρόπο και τύπο που καθορίζεται σε 

Κανονισμούς.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου 

(1) αυτού με δύο τελείες και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
 «Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε 

υπολογισμός του προσωρινού φόρου δυνάμει του άρθρου 24 ή 

στην περίπτωση που δεν έγινε βεβαίωση από το Διευθυντή 

δυνάμει του άρθρου 25, το αντικείμενο του προσωρινού φόρου 

θεωρείται ότι είναι μηδέν.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού και της 

επιφύλαξής του με το ακόλουθο νέο εδάφιο και 

επιφύλαξη: 
  
    «(1) Κάθε πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από τις 

πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (α), (ε) 

και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις 

παραγράφους (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του 

άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
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Νόμου, οφείλει όπως για κάθε φορολογικός έτος: 
  
        (α) Εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις 

συναλλαγές και εισπράξεις του, όπως 

καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο και 

δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας· 
  

  

 

 

 

 

 

Κεφ. 113 
9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005. 

(β) τηρεί λογιστικά βιβλία και αρχεία, με βάση τα 

οποία ετοιμάζει λογαριασμούς σύμφωνα με 

αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίοι 

ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές 

αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να 

διοριστεί ελεγκτής εταιρείας σύμφωνα με τον 

περί Εταιρειών Νόμο: 

    Νοείται ότι φυσικό πρόσωπο, του οποίου ο 
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ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το 

ποσό των σαράντα χιλιάδων λιρών εξαιρείται 

από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του 

παρόντος εδαφίου.»· 
  
  (β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης 

φράσης: 
    «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 

«πρόσωπο» περιλαμβάνει και συνεταιρισμό.». 
  
  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
    «(3) Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα, εντός επτά 

ετών περιλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους, να 

προβαίνει οποτεδήποτε: 
  
   (α) Σε εξέταση και έλεγχο, περιλαμβανομένου και 

επιτοπίου ελέγχου, όλων των λογιστικών 

βιβλίων και αρχείων, τιμολογίων ή 

αποδείξεων και ελεγμένων λογαριασμών, τα 

οποία τηρούνται δυνάμει του εδαφίου (1), 

δύναται δε να λάβει μαζί του περικοπές ή 

αντίγραφο τούτων· και 
  
   (β) σε επιτόπιο έλεγχο για σκοπούς εξακρίβωσης 

της τήρησης της υποχρέωσης έκδοσης των 

τιμολογίων και αποδείξεων σύμφωνα με το 

εδάφιο (1).». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 38 του 

βασικού νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 38 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) με την αντικατάσταση από την πρώτη επιφύλαξη  

της παραγράφου (α) αυτού της λέξης «εντεύθεν» 

(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις και αριθμό «μέχρι το 

φορολογικό έτος 1988»·  
  

  (β) με την αντικατάσταση από τη δεύτερη επιφύλαξη της 

παραγράφου (α) αυτού της λέξης «εντεύθεν» με τις 

λέξεις και αριθμό «μέχρι το φορολογικό έτος 2005»· 
  
  (γ) με την αντικατάσταση στην τρίτη επιφύλαξη της 

παραγράφου (α) αυτού των λέξεων «διά τα επόμενα 

φορολογικά έτη» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις και αριθμό «μέχρι το φορολογικό έτος 2005»· 

και 
  
  (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την τρίτη επιφύλαξη 

της παραγράφου (α) αυτού της ακόλουθης νέας 

επιφύλαξης: 
  
    «Νοείται έτι περαιτέρω ότι από το φορολογικό 

έτος 2006 και για τα επόμενα έτη- 
  
 (ι) στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η 

τελευταία ημερομηνία υποβολής της 

φορολογικής δήλωσης είναι η 30ή Ιουνίου του 

έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως 

ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 30ή 

Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το 

φορολογικό έτος, και 
  
 (ιι) στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η 

τελευταία ημερομηνία υποβολής της 

φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου 
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του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος 

ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 

1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το 

φορολογικό έτος.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των 

λέξεων και αριθμού «στο άρθρο 38» (δεύτερη 

γραμμή) με τις λέξεις «στον παρόντα Νόμο»· 
  
  (β) με την αντικατάσταση από τη δεύτερη επιφύλαξη του 

εδαφίου (2) αυτού της λέξης «εντεύθεν» (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις και αριθμό «μέχρι το 

φορολογικό έτος 1988»· 
  
  (γ) με την αντικατάσταση από την τρίτη επιφύλαξη του 

εδαφίου (2) αυτού της λέξης «εντεύθεν» (πρώτη 

γραμμή) με τις λέξεις και αριθμό «μέχρι το 

φορολογικό έτος 2005»· 
  
  (δ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

τέταρτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) με άνω και 

κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των 

ακολούθων νέων επιφυλάξεων: 
   
   «Νοείται ακόμη ότι αναφορικά με το φορολογικό έτος 

2006 και εντεύθεν ο εξ εννέα τοις εκατόν (9%) 

ετήσιος τόκος καταβάλλεται: 
  
 (i) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής 

της δήλωσης είναι η 30ή Ιουνίου του έτους του 
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αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους, 

από την 1η Ιουλίου του έτους του αμέσως 

επόμενου του φορολογικού έτους στο οποίο 

αναφέρεται η βεβαίωση· και 
  
 (ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από την 1η 

Αυγούστου του έτους του αμέσως επομένου 

του φορολογικού έτους, στο οποίο αναφέρεται 

η βεβαίωση: 
  
   Νοείται περαιτέρω ότι αναφορικά με το 

φορολογικό έτος 2006 και εντεύθεν, όταν τόσο 

η δήλωση του αντικειμένου του φόρου 

υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο όσο και ο 

φόρος σύμφωνα με τη δήλωση καταβλήθηκε 

εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από 

τον παρόντα Νόμο και η διενέργεια 

βεβαιώσεως από το Διευθυντή γίνεται μετά 

από πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία 

που καθορίζεται για την υποβολή της 

δήλωσης του αντικειμένου του φόρου, η 

υποχρέωση για καταβολή τόκου σύμφωνα με 

το εδάφιο αυτό δεν ισχύει: 

  Νοείται περαιτέρω ότι η επιβολή της 

πρόσθετης επιβάρυνσης προς πέντε τοις 

εκατόν (5%) σύμφωνα με το παρόν εδάφιο 

δεν ισχύει αναφορικά με το φορολογικό έτος 

2006 και μετά.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 50 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου 

νέου εδαφίου και επιφυλάξεων: 
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  «(4) Ο Διευθυντής εφόσον κατά την τελευταία ημέρα, 

κατά την οποία πρόσωπο είχε υποχρέωση σύμφωνα με το 

άρθρο 5 να υποβάλει δήλωση του αντικειμένου του φόρου 

ή κατάσταση για καθορισμένο φορολογικό έτος, δεν 

παρέλαβε τη φορολογική δήλωση ή κατάσταση, επιβάλλει 

στο πρόσωπο αυτό χρηματική επιβάρυνση τριάντα λιρών 

(£30): 
  
   Νοείται ότι στην περίπτωση που 
  
 (α) την τελευταία ημέρα, κατά την οποία πρόσωπο είχε 

υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 5 να υποβάλει 

δήλωση του αντικειμένου του φόρου, ο Διευθυντής 

παρέλαβε τη δήλωση, αλλά δεν έλαβε το ποσό του 

οφειλομένου φόρου, ο οποίος εμφαίνεται στη 

δήλωση ως καταβλητέος από το πρόσωπο αυτό σε 

σχέση με τη δήλωση· ή 
  
 (β) την τελευταία ημέρα, κατά την οποία πρόσωπο είχε 

υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 5 να υποβάλει 

δήλωση του αντικειμένου του φόρου, ο Διευθυντής 

ούτε παρέλαβε τη δήλωση ούτε έλαβε το ποσό του 

οφειλομένου φόρου που εμφαίνεται στη δήλωση ως 

καταβλητέο από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με τη 

δήλωση, αλλά αποδέχθηκε δήλωση που 

υποβλήθηκε ύστερα από την προαναφερθείσα 

ημέρα, στην οποία εμφαίνεται ποσό φόρου ως 

καταβλητέο από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με τη 

δήλωση· ή 
  
 (γ) ο Διευθυντής βεβαίωσε ποσό φόρου, ως οφειλόμενο 

από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων 
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των άρθρων 13, 20 ή 23,  

 
 τότε στις πιο πάνω περιπτώσεις αφού παρέλθει χρονικό 

διάστημα τριάντα ημερών χωρίς συμμόρφωση από το 

πρόσωπο αυτό, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε 

πρόσθετο φόρο ίσο προς πέντε τοις εκατόν (5%) του 

οφειλομένου φόρου: 
  
  Νοείται περαιτέρω ότι αναφορικά με το φορολογικό 

έτος 2006 και εντεύθεν, όταν τόσο η δήλωση του 

αντικειμένου του φόρου υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας 

που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο όσο και ο φόρος 

σύμφωνα με τη δήλωση καταβλήθηκε εντός της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τον παρόντα Νόμο και η 

διενέργεια βεβαιώσεως από το Διευθυντή γίνεται μετά από 

πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία που καθορίζεται 

για την υποβολή της δήλωσης του αντικειμένου του φόρου, 

η υποχρέωση καταβολής πρόσθετου φόρου προς πέντε 

τοις εκατόν (5%) δεν ισχύει.». 
  
Έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 
11. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε εφαρμογή από 

την 1η Ιανουαρίου 2006 και έχουν ισχύ για το φορολογικό έτος 

2006 και για τα έτη που ακολουθούν αυτό. 

 

 

 

Αρ. Φακ. 23.01.247.04 

ΤΙ/ΜΑT 
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