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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2012 

 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

160(Ι) του 2011 

30(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικού 

Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ειδικού Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών 

(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 2011 και 2012 (που στο εξής 

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

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ειδικού 

Διακανονισμού Φορολογικών Οφειλών (Προσωρινές Διατάξεις) 

Νόμος του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «οφειλόμενος φόρος» της 

φράσης «31η Οκτωβρίου 2012», με τη φράση «31η Δεκεμβρίου 

2012». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

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

  (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του 

εδαφίου (3) αυτού, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

  

         «Νοείται ότι, σε περίπτωση οφειλόμενου φόρου μέχρι 

και το φορολογικό έτος 2008, ο οποίος δεν έχει 

διακανονισθεί βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου 



μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012, είναι δυνατός ο 

διακανονισμός αυτού, με βάση την ακόλουθη διαδικασία: 

  

   (i) Για κάθε μήνα που ακολουθεί το μήνα Οκτώβριο 

του έτους 2012 και μέχρι της συμπληρώσεως της 

χρονικής προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2013, σε 

ποσοστό ένα τοις εκατόν (1%) προστιθέμενο επί 

του ποσοστού του προηγούμενου μήνα.   

  

 (ii) Το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αποτελείται από 

οποιοδήποτε ποσό φόρου που: 

  

 (αα)  βεβαιώνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 

2013,  

  

 (ββ) παρακρατείται ή θα πρέπει να παρακρατηθεί 

στην πηγή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013,  

  

 (γγ) προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση για 

οποιοδήποτε φορολογικό έτος μέχρι και το 

φορολογικό έτος 2008, που υποβάλλεται από 

οποιοδήποτε πρόσωπο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2013, και 

  

 (δδ) προκύπτει κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου 

δικαστηρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 

2013: 

  

  Νοείται περαιτέρω ότι, οι πιο πάνω διατάξεις 

εφαρμόζονται και στην περίπτωση μερικής καταβολής 

του οφειλόμενου φόρου μέχρι τελικής εξοφλήσεως του εν 

λόγω ποσού, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 

2013:»· 



  

 (β) με την προσθήκη στην υφιστάμενη πρώτη επιφύλαξη 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή) 

των λέξεων «έτι περαιτέρω»· και 

  

 (γ) με την προσθήκη στην υφιστάμενη δεύτερη επιφύλαξη 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Νοείται» (πρώτη γραμμή) 

των λέξεων «έτι έτι». 

  

Διάρκεια της 

ισχύος των 

διατάξεων για τη 

διαγραφή 

φορολογικών 

οφειλών μετά την 

31η Οκτωβρίου 

2012. 

4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου 

αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
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