
Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

  Αριθμός 122(I) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ 

ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 1999 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

 «Οδηγία 77/799/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας 
συνδρομής των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων», (EE L
336 της 27.12.77, σ. 15-20), 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι 1999 (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 2002. 

4 του 1978  
23 του 1978  
41 του 1979  
41 του 1983  

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. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού
και την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 
 «(4) Καμιά υποχρέωση όσο αφορά το απόρρητο που επιβάλλεται από το 

παρόν άρθρο δε θα εμποδίζει το Διευθυντή να αποκαλύπτει στις αρμόδιες 
αρχές— 

  (α) Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιεσδήποτε πληροφορίες 
που απαιτούνται όπως αποκαλύπτονται δυνάμει της Οδηγίας του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1977, Αρ. 
70/799/EEC: 

  Νοείται ότι οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε ισχύ από την 
ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση- 

  (β) οποιασδήποτε άλλης χώρας πληροφορίες που απαιτούνται όπως 
αποκαλύπτονται δυνάμει σύμβασης για αποφυγή διπλής φορολογίας που 
συνομολογήθηκε μεταξύ της Δημοκρατίας και εκείνης της άλλης χώρας 
δυνάμει του άρθρου 34 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου: 

 118(I) του 2002. 

  Νοείται ότι ο Διευθυντής δε θα αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός αν ικανοποιηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές της 
άλλης χώρας δεσμεύονται ή έχουν αναλάβει να ακολουθούν κανόνες 
εμπιστευτικότητας αναφορικά με πληροφορίες που δεν είναι ολιγότερο 
αυστηροί από εκείνους που ισχύουν στη Δημοκρατία: 
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 Νοείται περαιτέρω ότι τίποτε στο παρόν άρθρο δε θα επιτρέπει στο Διευθυντή 
να εξουσιοδοτεί τη χρήση πληροφοριών που αποκαλύπτονται σύμφωνα με το 
εδάφιο αυτό εκτός για σκοπούς νομικής διαδικασίας αναφορικά με παράλειψη 
συμμόρφωσης με τους φορολογικούς νόμους της άλλης χώρας.». 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου ευθύς 
μετά το άρθρο 12: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. «Πρόσωπα 

αποβιώσαντα. 
12Α. Όταν πρόσωπο αποβιώσει, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι του έχουν την ίδια 

φορολογική υποχρέωση την οποία θα είχε τέτοιο πρόσωπο και θα είναι υπεύθυνοι 
για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων και διαβημάτων όπως το 
πρόσωπο αυτό, αν ζούσε, θα ήταν υπόχρεο να διενεργήσει βάσει του παρόντος 
Νόμου.». 

  

4. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού 
και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 39 του 
βασικού νόμου. 

«(1) Αν ο φόρος δεν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 38, αυτός 
εισπράττεται με τόκο προς εννέα τοις εκατόν ετησίως (9%) από την καθοριζόμενη ημερομηνία 
πάνω στο αρχικό ποσό του οφειλόμενου φόρου.». 

 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003. Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 
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