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79(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟYΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 

ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2014 

 

 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) 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 

135(Ι) του 2005 

72(Ι) του 2008 

46(Ι) του 2009 

136(Ι) του 2010 

163(Ι) του 2012 

197(Ι) του 2012 

198(Ι) του 2012 

91(Ι) του 2013 

78(Ι) του 2014. 

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

Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος  του 2014 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

Νόμους του 1978 έως 2014 (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 έως (Αρ. 2) του 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014  Ν. 79(Ι)/2014 

 

2 

(α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ii) της 

δεύτερης επιφύλαξης αυτού, του σημείου της άνω τελείας 

με τελεία· 

(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (iii)  της δεύτερης 

επιφύλαξης αυτού. και 

(γ)  με τη διαγραφή της τρίτης επιφύλαξης αυτού.   

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου.  

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου  τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της τρίτης επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη 

νέα επιφύλαξη: 

 

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση προσώπου 

που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων στις οποίες 

αφορά η πρώτη και η δεύτερη επιφύλαξη, το πρόσωπο αυτό 

καταβάλλει τον υπολογιζόμενο από αυτό φόρο εντός δύο 

μηνών από την ημερομηνία της λήξης της προθεσμίας κατά την 

οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει υποχρέωση να υποβάλει τη 

δήλωση του αντικειμένου του φόρου, η οποία ημερομηνία 

καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5.».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 35 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης αυτού, του σημείου 

της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και με την 

προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

 

«Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση προσώπου που 

εμπίπτει στην κατηγορία των προσώπων που προβλέπονται 

στην τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 13, το καθ’ 

υπερβολήν καταβληθέν από αυτό ποσό, αποδίδεται εντός δύο 

(2) μηνών από το τέλος του μήνα εντός του οποίου 

υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση.».   

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 38 του 

βασικού νόμου. 

5. Η τέταρτη επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 



Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014  Ν. 79(Ι)/2014 

 

3 

 

(α)  Με τη διαγραφή στο τέλος της υποπαραγράφου (i) αυτής, 

της λέξης «,και» και την προσθήκη του σημείου της άνω 

τελείας· 

 

(β)  με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) 

αυτής, του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω 

τελείας και την προσθήκη της λέξης «και»· και 

 

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii) 

αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii): 

«(iii)  στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η 

τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής 

δήλωσης είναι η 30ή  Απριλίου του έτους που 

ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως ημερομηνία 

καταβολής του φόρου είναι η 30ή Ιουνίου του έτους 

που ακολουθεί το φορολογικό έτος.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 39 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της πέμπτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) αυτού, με 

την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

  

  

 

 

 

167(Ι) του 2006 

118(Ι) του 2012. 

 «Νοείται ότι, αναφορικά με το φορολογικό έτος 

2006 και εντεύθεν ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται 

δυνάμει των περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου 

Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, 

καταβάλλεται:  

 

  (i) Στην περίπτωση που η προθεσμία 

υποβολής της δήλωσης είναι η 30ή 

Ιουνίου του έτους του αμέσως επόμενου 

του φορολογικού έτους, από την 1η 

Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου 

του φορολογικού έτους στο οποίο 
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αναφέρεται η βεβαίωση.  

 

  (ii) στην περίπτωση που η προθεσμία 

υποβολής της δήλωσης είναι η 31η 

Δεκεμβρίου του έτους του αμέσως 

επόμενου του φορολογικού έτους, από 

την 1η Αυγούστου του έτους του αμέσως 

επομένου του φορολογικού έτους, στο 

οποίο αναφέρεται η βεβαίωση. και 

 

  (iii) στην περίπτωση που η προθεσμία 

υποβολής της δήλωσης είναι η 30ή 

Απριλίου του έτους του αμέσως επόμενου 

του φορολογικού έτους, από την 1η 

Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου 

του φορολογικού έτους στο οποίο 

αναφέρεται η βεβαίωση:». 

 

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

6. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από το φορολογικό έτος  

2014. 

 

 

 

 

 

 

 


