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NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

NOMOYΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ 2008 
 

 
      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός τίτλος. 

52 του 1980 

135 του 1990 

70(Ι) του 1994 

80(Ι) του 1997 

48(Ι) του 1999 

79(Ι) του 1999 

119(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2008. 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 

Κερδών Νόμους του 1980 μέχρι 2008  (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμοι του 2002 έως 2010. 

 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου 23Α. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 23 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Διοικητικά 

πρόστιμα. 

23Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 

20, 21, 22 και 23 του παρόντος Νόμου- 

  (α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 

να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση 

ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει 

οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται 

ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός της 

χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή 

καθορίζεται ρητά στον παρόντα Νόμο, 

υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατόν 

(100) ευρώ· 

  (β) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 

να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση 

ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει 

οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών 

Νόμος προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης 

και ο Διευθυντής απαιτήσει από  το 

πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός 
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της προθεσμίας που καθορίζεται ρητά  σε 

ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως  στο 

πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να 

είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, 

υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων (200) 

ευρώ· 

  (γ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 

να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση 

ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει 

οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών 

Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία 

συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει 

από  το πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί 

εντός προθεσμίας που  καθορίζεται  σε 

ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο 

πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να 

είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, 

υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  

διακοσίων (200) ευρώ· 

  (δ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 

να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση 

ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει 

οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών 

Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία 

συμμόρφωσης και η απαιτούμενη 

ειδοποίηση ή δήλωση  ή στοιχεία αφορούν 

άλλο πρόσωπο και ο Διευθυντής απαιτήσει 

από τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί 

εντός προθεσμίας ειδικώς καθοριζομένης  σε 

σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως 

στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει 

να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, 

υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  
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εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην 

ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  

εκατόν (100) ευρώ· 

  (ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει 

οφειλόμενο φόρο μέχρι την καθοριζόμενη 

προθεσμία στον παρόντα Νόμο ή μέχρι την 

προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση 

του Διευθυντή, υπόκειται σε χρηματική 

επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν 

(5%) του οφειλόμενου φόρου.». 

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

2.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει έξι μήνες μετά τη 

δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.051.068-2010 

ΤΙ/ΜΑΤ 
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