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Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 104(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1994 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι 1994 (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 μέχρι 1995. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Μέρος IV μετά το 
άρθρο 26 του ακόλουθου νέου άρθρου. 

26Α. (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 24, 25 και 
38, στην περίπτωση ασφαλιστή ή ασφαλιστικής εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών αλληλοασφαλίσεως 
(mutual) που επιδίδονται σε ασφαλιστικές εργασίες μακροπρόθεσμων 
κλάδων, υποβάλλεται υπολογισμός προσωρινού φόρου προς 1,5% 
επί του ακαθάριστου ποσού των ασφαλίστρων στη λήξη κάθε 
τετραμήνου εκάστου φορολογικού έτους. 

(2) Ο φόρος καταβάλλεται στις 30 Απριλίου, την 31η Αυγούστου 
και την 31η Δεκεμβρίου κάθε φορολογικού έτους, εκτός από το 
φορολογικό έτος 1995 για το οποίο καταβάλλεται μέσα σε ένα 
μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα 
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) Νόμου 
του 1995. 

"Ειδικός 
τρόπος 
προσωρινής 
φορολογίας 
του εισοδή
ματος 
εταιρειών 
ασφάλειας 
ζωής. 

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(1) του 1994. 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου για την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

(3) Στις περιπτώσεις που ο φόρος δεν καταβάλλεται στις 
καθοριζόμενες ημερομηνίες εισπράττεται μαζί με τόκο προς 9% 
ετησίως, καθώς και με πρόσθετη επιβάρυνση 1% για κάθε μήνα 
που καθυστερεί η καταβολή του πέραν των δύο μηνών: 

Νοείται ότι το συνολικό ύψος της πρόσθετης επιβάρυνσης δεν 
υπερβαίνει το 11% του οφειλόμενου ποσού. 

(4) Όταν ασφαλιστής ή ασφαλιστική εταιρεία δε συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής μπορεί να 
καθορίσει το ποσό του φόρου όσο καλύτερα γνωρίζει και 
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πιστεύει και να το εισπράξει μαζί με τόκο προς 9% ετησίως από 
τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο εδάφιο (2), καθώς και με 
πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1% για κάθε μήνα που καθυστερεί η 
καταβολή του φόρου: 

Νοείται ότι το συνολικό ύψος της πρόσθετης επιβάρυνσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 11% του οφειλόμενου ποσού. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο ετήσιος τόκος 
υπολογίζεται με βάση συμπληρωμένους μήνες.". 


