
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                          Ν. 90(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 90(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ BΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ  
ΝΟΜOΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2022 

  
        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(I) του 1994 
104(I) του 1995 

80(I) του 1999 
153(I) του 1999 
122(I) του 2002 
146(I) του 2004 
214(I) του 2004 
106(I) του 2005 
135(I) του 2005 

72(I) του 2008 
46(I) του 2009 

136(I) του 2010 
163(Ι) του 2012 
197(Ι) του 2012 
198(Ι) του 2012 

91(I) του 2013 
78(Ι) του 2014 
79(Ι) του 2014 

108(I) του 2015 
188(I) του 2015 

37(Ι) του 2016 
97(I) του 2017 
44(I) του 2018 
50(I) του 2018 
26(I) του 2020 
77(I) του 2020 

126(I) του 2020  
62(Ι) του 2021 
63(Ι) του 2021 
64(I) του 2021 
15(Ι) του 2022 
41(Ι) του 2022 

42(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ. 3) του 2022 (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. 4) του 2022.  
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:  

  
                                
                                Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 

«"επισκόπηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις 
του περί Εταιρειών Νόμου∙». 



19 του 1990 
46(I) του 1992 
96(I) του 1992 
41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) ου 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 
92(Ι) του 2004 
24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 
71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(I) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015 

120(I) του 2015 
40(I) του 2016 
90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(I) του 2018 
163(I) του 2019 

38(I) του 2020 
43(I) του 2020 

191(I) του 2020 
192(I) του 2020 

43(I) του 2021 
117(I) του 2021 
150(I) του 2021 
151(I) του 2021 

87(Ι) του 2022 
88(Ι) του 2022. 



  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

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

   
 (α) Με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «ελέγχονται» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή επισκοπούνται, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,»∙ και 

   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (9) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «ελέγχονται» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «ή επισκοπούνται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί 
Εταιρειών Νόμου,» και, αμέσως μετά τη λέξη «εξελεγμένους» (τέταρτη γραμμή), των 
λέξεων «ή επισκοπημένους». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης 

«ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), 
με τη φράση «ελέγχονται ή επισκοπούνται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές, 
όπως προβλέπεται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,»ꞏ  

   
 (β) με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) 

αυτού, με την ακόλουθη επιφύλαξη: 
   
   «Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο- 
   
  (i) το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση, εξαιρείται από τις διατάξεις της 

παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίουꞏ 
 

  (ii) το οποίο ασκεί επιχείρηση και- 
 

   (αα) του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και 
οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος αποκτάται από τις 
πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις  παραγράφους (δ) και (ε) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (€70.000) εξαιρείται από την υποχρέωση για 
ετοιμασία λογαριασμών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 
(β) του παρόντος εδαφίουꞏ 
 

   (ββ) του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και 
οποιουδήποτε άλλου μεικτού εισοδήματος αποκτάται από τις 
πηγές που καθορίζονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή στις  παραγράφους (δ) και (ε) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (€70.000), αλλά δεν υπερβαίνει ή παύει να 
υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) 
και το σύνολο του ισολογισμού, ήτοι η συνολική αξία των 
στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του 
παθητικού, δεν υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 
χρήσεις, δύναται να υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε 
επισκόπησηꞏ 
 

   (γγ) το οποίο δεν εμπίπτει στις πρόνοιες των υποπαραγράφων (αα) 
ή (ββ) της παραγράφου (ii) της παρούσας επιφύλαξης, 
υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε έλεγχο.»∙ και 

   
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«ελεγμένων» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκοπημένων». 
 


