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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 44(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2017 
  

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 
79(Ι) του 2014 

108(Ι) του 2015 
188(Ι) του2015 
37(Ι) του 2016 

97(Ι) του 2017. 
 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 έως 2017 (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 2018. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
στο βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1Α) του άρθρου 5 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 την 
προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

  «Νοείται περαιτέρω ότι, οι καθορισμένες στο εδάφιο (1) προθεσμίες υποβολής δήλωσης 
παρατείνονται κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, στην περίπτωση που η δήλωση 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά: 

   
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει ημερομηνία μεταγενέστερη των 
προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό 
έτος 2017 κάθε προσώπου που προβλέπεται στο εδάφιο (1).». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
άρθρου 12Β. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 12Β αυτού.  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)   Με την αντικατάσταση της τρίτης επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
   
         «Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες 

προσώπων στις οποίες αφορά η πρώτη και δεύτερη επιφύλαξη, καταβάλλει τον 
υπολογιζόμενο από αυτό φόρο το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας, αυτής συμπεριλαμβανομένης, κατά την οποία αυτό έχει υποχρέωση να 
υποβάλει τη δήλωση του αντικειμένου του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5:»· και 

   

  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά την τρίτη επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης: 

   
         «Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο 

Έφορος δύναται με γνωστοποίησή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας να καθορίσει ημερομηνία μεταγενέστερη των προβλεπόμενων στο 
εδάφιο (1) προθεσμιών για την καταβολή του υπολογιζόμενου φόρου για το φορολογικό 
έτος 2017.». 
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