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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 100(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) 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(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) του 2015 

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

77(Ι)  του 2020 
126(Ι) του 2020 

26(I) του 2020 
62(I) του 2021 
63(I) του 2021 
64(I) του 2021 
15(I) του 2022 
41(I) του 2022 
42(I) του 2022 
90(Ι) του 2022. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 έως (Αρ. 4) 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. 5) του 2022. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 50Ζ. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 50ΣΤ αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Διοικητικό πρόστιμο 

σε περίπτωση μη 
υποβολής  Συνοπτικού  
Πίνακα Πληροφοριών 

50Ζ.-(1) Σε περίπτωση μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα 
Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο εδάφιο (10) του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500). 



 
 

Ελεγχόμενων 
Συναλλαγών 
και Φακέλου 
Τεκμηρίωσης  
Τιμών Ελεγχόμενων 
Συναλλαγών. 

   
   (2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φάκελος Τεκμηρίωσης Τιμών 

Ελεγχόμενων Συναλλαγών δεν τεθεί στη διάθεση του Εφόρου εντός 
εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση σχετικού αιτήματός του 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (11) του άρθρου 33 του περί 
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως 
ακολούθως: 

   
  (α) Πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), σε περίπτωση κατά την οποία 

τεθεί μεταξύ της εξηκοστής πρώτης (61ης) και της ενενηκοστής 
(90ής) ημέρας από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος.     

    
  (β) δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000),  σε περίπτωση κατά την οποία 

τεθεί μεταξύ της ενενηκοστής πρώτης (91ης) και της εκατοστής 
εικοστής (120ής) ημέρας από την κοινοποίηση του σχετικού 
αιτήματος. και 

    
  (γ) είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), σε περίπτωση κατά την οποία 

τεθεί μετά την εκατοστή εικοστή πρώτη (121η) ημέρα από την 
κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος ή σε περίπτωση που δεν 
τεθεί καθόλου.». 


