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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2004 

 

 
 
 
 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L157, 

26.6.2003, 

σ.0038 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Eυρωπαϊκής 

Kοινότητας με τίτλο- 

«Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για 

τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από 

αποταμιεύσεις» (EE L 157 της 26/6/2003, σ. 0038-0048). 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος 
 

 

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(Ι) του 1994 

104(Ι) του1995 

80(Ι) του 1999 

153(Ι) του 1999 

122(Ι) του 2002 

146(Ι) του 2004. 

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

Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2005 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων Νόμους του 1978 μέχρι 2004 (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 2005. 

 

 

 

 

 

Tροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

2. Tο άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στην προσήκουσα αλφαβητική σειρά  των ακόλουθων 

νέων όρων και της ερμηνείας τους: 

«<Επιτροπή> σημαίνει την Επιτροπή των  Eυρωπαϊκών 

Κοινοτήτων»· 
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<καθορισμένη περιοχή> σημαίνει κράτη ή εδάφη που 

καθορίζονται σε Κανονισμούς.» 

Tροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου 

3. Tο άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Mε τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) 

αυτού των λέξεων «Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

(πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις 

«καθορισμένης περιοχής»·  

(β) με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας  με τελεία στο 

τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού· και 

(γ) με τη διαγραφή των δύο επιφυλάξεων στο τέλος  αυτού. 

 

4.  Η ισχύς του παρόντος Nόμου θεωρείται ότι άρχισε από την 1η 

Ιουλίου 2005. 
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