
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 
 

 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 

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) του1995 
80(Ι) του 1999 

153(Ι) του1999 
122(Ι) του 2002 
146(Ι) του 2004 
214(Ι) του 2004 
106(Ι) του 2005 
135(Ι) του 2005 
72(Ι) του 2008 
46(Ι) του 2009. 

 

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

Φόρων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι 2009 (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 2010. 

 

 

 

 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 5Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 5 

αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Yποχρέωση 
εγγραφής στο 
Φορολογικό 
Μητρώο. 
 

 

 
 

 

5Α. ―(1) Εταιρεία υπέχει υποχρέωσης  να υποβάλει 

σχετική ειδοποίηση για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο 

και εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας αμέσως 

μετά τη σύσταση  ή εγγραφή της δυνάμει οποιουδήποτε 

εκάστοτε σε ισχύ Νόμου στη Δημοκρατία  ή σε περίπτωση 

εταιρείας που συστάθηκε εκτός της Δημοκρατίας, αμέσως 

μετά την εγγραφή της σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 
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Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(I) του 1994 

15(I) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

151(I) του 2000 

 76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

92(I) του 2004 

24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

98(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(I) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

186(I) του 2007 

87(I) του 2008 

41(I) του 2009 

49(I) του 2009 

99(I) του 2009 

42(I) του 2010. 

Νόμο ή αμέσως μετά που γίνεται κάτοικος της 

Δημοκρατίας. 
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136(Ι) του 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) Εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Φορολογικό 

Μητρώο οφείλει να κοινοποιεί στο Διευθυντή οποιεσδήποτε 

αλλαγές την αφορούν, οι οποίες διαφοροποιούν τα στοιχεία 

του Φορολογικού Μητρώου. 

 

  (3) Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

απαιτούμενες κοινοποιήσεις ή ειδοποιήσεις υποβάλλονται 

εντός εξήντα (60) ημερών από το σχετικό γεγονός σε 

έντυπο που εγκρίνεται από το Διευθυντή: 

 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση εταιρείας που  έχει 

συσταθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2010, αλλά δεν έχει εγγραφεί στο Φορολογικό 

Μητρώο για εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας 

αμέσως μετά τη σύσταση  ή εγγραφή της, ο Γραμματέας ή 

άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  οφείλει να υποβάλει τη 

σχετική, σύμφωνα με το εδάφιο (1) ειδοποίηση, όχι 

αργότερα από την 30ή Ιουνίου 2011.». 

 

Tροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α)  

 

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, περιλαμβανομένων και 

των τριών επιφυλάξεων αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(7)(α) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης διαλαμβάνεται σε 

οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμο, περιλαμβανομένης 

οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης σε σχέση με την τήρηση 

τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση ελέγχου που διενεργείται 

αναφορικά με πρόσωπο για αντικείμενο φόρου, ο Διευθυντής δύναται 
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αναφορικά με οποιοδήποτε φορολογικό έτος για το οποίο δύναται να 

επιβάλει φορολογία, να απαιτεί από τράπεζα με γραπτή ειδοποίησή 

του, να του παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες 

βρίσκονται στην κατοχή της, για την περίοδο των επτά ετών που 

προηγούνται της υποβολής της σχετικής απαίτησής του, αναφορικά 

με οποιοδήποτε υφιστάμενο ή κλειστό λογαριασμό τέτοιου 

προσώπου. 

 

    (β) Βιβλία, αρχεία, άλλα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου 

παρέχονται, προσάγονται, παραδίδονται, επιδίδονται ή αποστέλλονται 

από την τράπεζα με τις αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις προς 

πλήρη ικανοποίηση του Διευθυντή, εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών από της ημερομηνίας λήψεως της έγγραφης, σύμφωνα με την 

παράγραφο (α), γραπτής ειδοποίησης του Διευθυντή. 

  

    (γ) Οι εξουσίες που παρέχονται στο Διευθυντή δυνάμει του 

παρόντος εδαφίου, ασκούνται μόνον κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία εξασφαλίζεται μετά 

την υποβολή γραπτού αιτήματος από το Διευθυντή στο Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και μόνον αφού αποσταλεί σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση από το Διευθυντή προς το πρόσωπο για το 

οποίο διεξάγεται ο έλεγχος: 

 

        Νοείται ότι για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 

εδαφίου, ο Διευθυντής οφείλει να παρέχει ταυτόχρονα στο Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στην τράπεζα- 

 

  (i) την ταυτότητα του υπό έλεγχο, προσώπου· 

 

  (ii) περιγραφή των πληροφοριών που απαιτεί περιλαμβανομένης 

της φύσεως, όπως και του τρόπου που απαιτεί να λάβει τις 

πληροφορίες· 
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  (iii) τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι αιτούμενες 

πληροφορίες κατέχονται από την τράπεζα·  

 

  (iv) τη συγκεκριμένη προγενέστερη και αιτιολογημένη χρονική 

περίοδο για την οποία απαιτεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες· 

 

  (v) δήλωση του Διευθυντή ότι έχει εξαντλήσει όλα τα στη διάθεση 

του μέσα, προς εξασφάλιση των αιτούμενων πληροφοριών, 

περιλαμβανομένης της κεφαλαιουχικής κατάστασης προκειμένου 

περί φυσικού προσώπου, εκτός από οποιαδήποτε δικαστικά 

μέτρα: 

 

    Νοείται ότι επιπροσθέτως των πιο πάνω στοιχείων, ο 

Διευθυντής οφείλει να παρέχει στο Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας τους εύλογα αιτιολογημένους ειδικούς 

φορολογικούς σκοπούς, για τους οποίους απαιτεί τις 

συγκεκριμένες πληροφορίες· 

 

    Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση κατά την οποία 

πρόσωπο για το οποίο ζητούνται στοιχεία διατηρεί κοινό 

λογαριασμό με τρίτο ή περισσότερα πρόσωπα, ο Διευθυντής για 

να λάβει πληροφορίες για τον εν λόγω λογαριασμό ακολουθεί τη 

διαδικασία που διαλαμβάνεται στο παρόν εδάφιο για όλα τα 

πρόσωπα ξεχωριστά, επʼ ονόματι των οποίων τηρείται ο κοινός 

λογαριασμός: 

 

 Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο Διευθυντής οφείλει να πληροφορεί 

το πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται έρευνα σχετικά με την 

παροχή ή μη της συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, ευθύς ως γνωστοποιηθεί στον ίδιο η παροχή ή μη 

αυτής.»· και 
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 (β) με την προσθήκη πριν το σημείο της τελείας στο τέλος του εδαφίου 

(12) αυτού, των λέξεων «η οποία εξασφαλίζεται μόνον κατόπιν 

υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος από τον ίδιο το Διευθυντή.».  

 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 12Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 

12Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

«12Β. (1) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος ή πρόσωπα των οποίων η 

φορολογική δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους των από επαγγελματία που 

προσφέρει συναφείς υπηρεσίες, υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση με 

ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα που εγκρίνονται από το Διευθυντή από καιρό σε 

καιρό. 

 

(2) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου, η 

καθορισμένη προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης παρατείνεται κατά 

τρεις ημερολογιακούς μήνες. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3), εξαιρουμένης της υφιστάμενης 

επιφύλαξης αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

 «(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο παρέλειψε να υποβάλει 

δήλωση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον παρόντα 

Νόμο και ο Διευθυντής κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό υπέχει 

υποχρέωσης καταβολής φόρου, ο Διευθυντής  δύναται να προβεί σε 

βεβαίωση φόρου κατά την κρίση του με βάση τα ευρήματα ελέγχου 

που προέκυψαν μετά από σχετικό έλεγχο ή εξέταση ή έρευνα ή 
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σύμφωνα με πληροφορίες και στοιχεία που έχει στη διάθεση του:»· και 

 

    (β) με την προσθήκη σʼ αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  

  «(4) Ο Διευθυντής δύναται, για σκοπούς επιβολής φορολογίας για 

οποιοδήποτε έτος αναφορικά με το οποίο δύναται να επιβληθεί 

φορολογία δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να 

χρησιμοποιεί τα ευρήματα ελέγχου, εξέτασης ή έρευνας που 

προέκυψαν και που χρησιμοποιήθηκαν για τη φορολογία άλλου έτους, 

σε περίπτωση προσώπου που παρέλειψε να υποβάλει οποιεσδήποτε 

φορολογικές δηλώσεις ή να τηρήσει οποιαδήποτε βιβλία ή αρχεία ή 

έγγραφα  ή να παράσχει τις  απαραίτητες διευκολύνσεις για την 

επαλήθευση τους ή όταν ο Διευθυντής κρίνει ότι τέτοιες δηλώσεις είναι 

ελλιπείς ή ανακριβείς.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

 (α) 

 

Με την αντικατάσταση των φράσεων «Η ειδοποίησις αύτη δέον όπως 

εκθέτη επακριβώς τους λόγους της ενστάσεώς του εις την φορολογία, 

εκτός δε εάν άλλως προβλέπηται εν οιωδήποτε ετέρω νόμω, δέον 

όπως αύτη δοθεί ουχί βραδύτερον του τέλους του μηνός ο οποίος 

έπεται του μηνός εν τω οποίω η εν τω άρθρω 19 αναφερομένη 

ειδοποίησις εδόθη εις το πρόσωπον τούτο:» (όγδοη μέχρι δέκατη 

τρίτη γραμμή), με τις ακόλουθες φράσεις:  

 

«Η ειδοποίηση αυτή, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται σε 

οποιοδήποτε άλλο Νόμο, δέον όπως επιδίδεται όχι αργότερα από το 

τέλος του μήνα, ο οποίος ακολουθεί το μήνα στον οποίο η ειδοποίηση 

που αναφέρεται στο άρθρο 19 επεδόθη στο πρόσωπο τούτο και στην 

περίπτωση φορολογίας που επιδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου, η 
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ειδοποίηση ένστασης επιδίδεται όχι αργότερα από το τέλος του 

Φεβρουαρίου του επόμενου έτους:»· 

 

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (1) αυτού, και 

πριν την υφιστάμενη επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας 

επιφύλαξης- 

 

 «Νοείται ότι η ειδοποίηση ένστασης πρέπει να εκθέτει ειδικά και 

επακριβώς τους διάφορους λόγους, επί των οποίων στηρίζεται ο 

ισχυρισμός ότι η φορολογία είναι εσφαλμένη ή ότι το πρόσωπο αυτό 

δεν υπέχει υποχρέωσης καταβολής του φόρου· σε περίπτωση 

ισχυρισμού ότι ποσό εισοδήματος ή αφαίρεσης ή απαλλαγής ή 

έκπτωσης ή πίστωσης φόρου που  περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση 

επιβολής φορολογίας είναι υπερβολικό ή μικρότερο από το ποσό της 

δήλωσης, το ενιστάμενο πρόσωπο οφείλει να δηλώσει επακριβώς το 

ποσό, που, όπως το ίδιο ισχυρίζεται, πρέπει να αποδοθεί σε τέτοιο 

εισόδημα ή αφαίρεση ή απαλλαγή ή έκπτωση ή πίστωση φόρου και 

να επισυνάψει οποιαδήποτε έγγραφα ή παραστατικά ή στοιχεία προς 

υποστήριξη της ένστασής του:»· και 

 

 (γ) με την ένθεση στην υφιστάμενη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της 

λέξης «περαιτέρω» αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή). 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την ένθεση στο εδάφιο (1) αυτού πριν από τις λέξεις «Ο 

Διευθυντής» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «Ανεξαρτήτως των 

διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου» και με την αντικατάσταση του 

ψηφίου «Ο» (κεφαλαίο) με το ψηφίο «ο» (μικρό) αμέσως πριν από τη 

λέξη «Διευθυντής» (πρώτη γραμμή)· 
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 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού· 

 

 (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

   

  «(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος ''δημόσιος  

υπάλληλος'' περιλαμβάνει όλους τους λειτουργούς στην υπηρεσία 

αρχής τοπικής διοίκησης και οργανισμού δημοσίου δικαίου, 

εξαιρουμένων των λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

και της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 

Εταιρειών.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακολούθων νέων εδαφίων: 

 

  «(4) Για σκοπούς άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών παρέχονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να εισέρχεται και να 

επιθεωρεί οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, εγκαταστάσεις, οικοδομή, 

υποστατικό, χώρο, τόπο, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την 

άσκηση επιχείρησης, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αγαθών και 

εγγράφων που ευρίσκονται σε αυτά, νοουμένου ότι η επιχείρηση η 

οποία στεγάζεται σε αυτά βρίσκεται σε ώρες κανονικής λειτουργίας της: 

 

  Νοείται ότι από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εξαιρείται 

οποιαδήποτε οικοδομή που χρησιμοποιείται ως κατοικία: 

 

  Νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς άσκησης των εξουσιών που 

παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής 

οφείλει να παρέχει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο εύλογη 

προειδοποίηση.   

 

  (5) Πρόσωπο, το οποίο δυνάμει του εδαφίου (1) τηρεί βιβλία και αρχεία 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4267, 31/12/2010 136(I)/2010



10 
 

οφείλει να ενημερώνει αυτά, το αργότερο μέχρι το τέλος του τέταρτου 

μήνα που ακολουθεί το μήνα, εντός του οποίου γίνονται οι συναλλαγές 

της επιχείρησης αυτού. 

 

  (6) Η έκδοση τιμολογίων επιχείρησης γίνεται το αργότερο εντός τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία από την οποία πραγματοποιείται η 

συναλλαγή ή μέσα σε μεγαλύτερη περίοδο που μπορεί να επιτρέψει ο 

Διευθυντής  με γραπτή ειδοποίηση προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, 

μετά από υποβολή σ’αυτόν σχετικού αιτήματος.  

 

   (7) Στην περίπτωση επιχείρησης που διατηρεί εμπορικά αποθέματα, 

διενεργείται απογραφή ετησίως κατά το τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου και τέτοια απογραφή είναι στη διάθεση του Διευθυντή όταν 

αυτό ζητηθεί.». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

 

9. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 

το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «άλλως» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

10. Το εδάφιο (2) του άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

(α) Με την προσθήκη αμέσως πριν τη λέξη «φόρου» (δεύτερη γραμμή) 

της λέξης «αμφισβητούμενου», την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη 

«αποφασισθή» (τρίτη γραμμή) του σημείου της τελείας και τη 

διαγραφή των λέξεων «εκτός εάν το Δικαστήριον άλλως αποφασίση 

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 38:» και τη 

διαγραφή της επιφύλαξης αυτού· και 

 

(β) με τη διαγραφή της υφιστάμενης επιφύλαξης αυτού. 

 

Τροποποίηση 11. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή  του 
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του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

 

εδαφίου (3) αυτού. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

 

12. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού του σημείου του κόμματος 

αμέσως μετά από τη λέξη «πρόσωπον» (πέμπτη γραμμή) και την 

αντικατάσταση της λέξης «ασφάλεια» (δέκατη τρίτη γραμμή) με τη λέξη 

«εγγύηση»· 

 

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, 

της λέξης «ασφάλεια»(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «εγγύηση»· και 

 

 (γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «ασφάλεια» 

(πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «εγγύηση». 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 50 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού· και 

 

(β) με την αντικατάσταση των λέξεων που ακολουθούν «Νοείται ότι στην 

περίπτωση που-» με τις λέξεις «Στην περίπτωση που-». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 50Α. 

 14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά από το 

άρθρο 50 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

 «Διοικητικά 50Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 50 του 
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πρόστιμα. 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 από τον 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  

πρόσωπο αυτό όπως συμμορφωθεί εντός 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  
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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 το πρόσωπο αυτό 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, 

εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, 

σε χρηματική επιβάρυνση  εκατόν (100) ευρώ· 

 

  (ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο 

μέχρι την από τον παρόντα Νόμο καθοριζόμενη 

προθεσμία 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. 

15. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.   

 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.051.067-2010 
 

ΤΙ/ΜΑΤ 
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